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خالل أعماله األدبية مواضيعا على الكاتب الذكي أن يتناول من 
غري ُمسَتهلكة، حّتى يُغذىي عقل القارئ مبواضيع جديدة وُيشِبع 

 فضوله ويُعينه على البحث واستقصاء احلقيقة.

 

 بقلم الروائي والباحث الجزائري                              

 عبدالرزاق طواهرية                                      
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 ءإهدا

 

ابعث اهدائي هذا لكل احلاملني، الباحثني عن امل واملتمسكني به 
بكل قوهتم، الذين حياربون وال يستسلمون، أوجه لكم مجيعا حتيه 

حارة من أعماق قليب،  وادعوا اهلل بأن يثبتكم وينصركم علي 
أصحاب القلوب املريضه، املنكسني روؤسهم يف الرمال والذين 

ال تسعكم الكرة االرضية.... أنتم يسخروا منكم دوما ألنكم 
 علي الطريق الصحيح .

 

 بقلم ايمان مصطفى                                 

 كاتبة مصرية                                                     
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 بداية

 

كل الشكر والتقدير لكل من قدم جمهوداته اليت حنرتمها مجيعا، 
تاب األفاضل بأن قبول العمل من عدمه ونرجوا أن يعي مجيع الك

يف مسابقة سوق كتاب للقصة القصرية ليس هناية املطاف.. وأن 
اهلدف األساسي من املسابقة هو تشجيعكم على العطاء، وقد 

تكون هذه املسابقة بداية للعديد منكم يف جمال اإلبداع، كي 
وة طنكسب كاتبا كبريا نفخر بأن بدايته كانت معنا.. ال جتعلوا خ

واحدة توقفكم عن مشواركم الطويل الذي نرجوا أن يكون مفيدا 
ومصلحا جملتماعاتنا، وال تنسوا أن األقالم والكلمات تغري البشر 

من النقيض إىل النقيض، لذلك حافظوا على نقاء أقالمكم 
وطهارهتا، لتصبحوا مالذا ومنارة ألجيال قد جتد فيكم الضوء 

 ظالم فيه سائدا بكل صوره..الذي ينتشلهم من عامل أصبح ال

 

 . سفيانأ
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 مقدمة

 

خاطرة أشقت صاحبها، واحدة خيرجها فكرة، واآلخر ينزفها 
حربا، هامت الفكرة وراحت تبحث عن راٍع، إىل أن وجدت 
متبنيها؛ لينثرها بذرة يف عامل الفضاء اإللكرتوين؛ فتورق وتثمر  

 كيانا، صار أكرب مهه األكرب أن حيتضن كل صاحب  كلمة
 موهوب. 

الذي  -قبل شهور قليلة تبين صديقنا الكاتب املغريب "أ. سفيان" 
اء صفحة إنش -ننتظر بشوق بكرية أعماله األدبية يف أقرب وقت 

على شبكة التواصل االجتماعي "فيس بوك" حتت عنوان " سوق  
كتابك"؛ بقصد دعم الكتاب الشباب، والتعريف بأعماهلم 

فيدين من هذا الكيان الوليد؛ األدبية ، وقد كنت أحد املست
بالنشر عين وعن روايايت أكثر من مرة، مث تطورت الفكرة، بعد 
ذلك لعقد لقاءات مصورة مع الكتاب على شكل " ريبورتاج" 
تلفزيوين، كما صارت منصة أسبوعية للنشر لعدد من الكتاب، 

 ومن يدرى ما ميكن أن تتبناه من فاعليات يف املستقبل؟ 
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أن ختطت كل هذه األدوار وعمدت لعقد  لكنها مل تلبث
مسابقات أدبية الكتشاف املواهب اجلديدة، وها هي خترج لنا 

ثاين مولود هلا حتت عنوان "باقة إبداع" لكوكبة من الكتاب 
املبدعني، بعد أسابيع قليلة من إصدار جمموعة قصصية محلت 

 عنوان "أفكار حرة". 

أن تتطور  ثقافية، الّت أمتىننبارك هلم وألنفسنا على هذه املنارة ال
وتصبح دار للنشر، يف املستقبل ، تساهم يف االرتقاء وتقومي قطاع 

النشر املهرتئ، يلحق هبا موقع إلكرتوين للنشر متخصص يف 
الشأن األديب؛ شريطة أن حتافظ على نقاء فكرهتا بعيداً عن أي 

 حتريف. 

 

 قلم: أيمن توفيق ب                                              

 كاتب وروائي مصري                                             
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 هويدا أبو سمك -خاطرة جنون مراهق 

 

اآلن وبعد أعوام صرت كتابًا مفتوًحا.. ال أشكل لك لغزًا.. ال 
أثري كربيائك الرفيع وال فضولك.. ال أغرس أفكاري يف شرايني 

 طانًا متمرًدا.عقلك؛ لتولد شي

مللت من العراك لسنوات معك.. أحاول بكل طاقيت أن أمنع 
هذا الغرمي أن يتسلل إليك.. أحارب طواحني اهلواء حّت ال 

يصيبك امللل.. فعرفت منذ سنوات أنك ال حتب امرأة.. بل حتب 
فكرة البحث.. ال حتب العيش يف سكون.. تغذيك  الصراعات.. 

  أعد أقوى على جماراة جنونك.وتزيد الصعاب من متعك.. ومل

قررت يف هذا الصباح أن أحتول إىل امرأة عادية.. لن أهلث وراء 
نزواتك.. لن أدخل يف حرب ضروس معك خضتها ألعوام 

 وخرجت أنت منتصرا فقط ألشعرك بنشوة النصر اليت متأل فراغك.

أنت طائش.. تعيش مراهقتك بعنفوان حّت بعد جتاوزك 
أن أظل فتاة غبية عنيدة حادة تتقاذف األربعني.. تريدين 
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الكلمات معك، بينما تطلق عليها رصاص مشاعرك يف فوضى 
 هتتز هلا قلوبنا لتنتشي، وتنسى دوما أين ما عدت فتاة الثانوية اليت

 عرفتها، وأين أشتاق كثريا للنضوج.

مازلت صبيا تتنقل بني األزهار.. تأخذين رغما عين طرفا يف لعبة 
رك أبدا أن العمر مير سريًعا وأن جنونك أفقدين أطفال.. مل تد

شغف سباق أهوج.. اخرج من زمن األحالم.. غادر قصتك 
 امللعونة.. اخلع ثوب أنانيتك فأنا لن أشاركك الرقصة بعد اآلن.

جمنونة؟.. نعم.. ال بأس.. أخاطر بفقدانك.. وأعلم متاما أين مل 
دمني يهوى أكن يوما أملكك.. كنت أحاول أن أمسك سرابا بق

الصيد.. ومل أعد أنا أتقن دور الفريسة.. اذهب.. احبث عن 
فريستك احملاربة اليت هتوى احلروب وناضل معها لسنوات حّت 

يصيبك امللل وتقرر أن تصبح رجال عاديا.. وقتها فقط قد هتوى 
 امرأة عادية مثلي.
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 شيماء موفق -خاطرة تائهة 

 

 أحبث عن روحي التىائهة وال أجدها !

 فقدهتا عند أحدهم ومل أقوى على اسرتجاعها 

 اختنقت من غياهبا 

 أردت فقط فقدها 

 لكن فقدي هلا دمىرين أنساين من أكون ، 

 ضحكة مصطنعة وصرخات مكبوتة  

 وإىل مّت تبقى الىليايل احلالكة مالذا للبؤساء،

 كلى ليلة أعيشها  

 بنفس القدر من األمل 

 بنفس القدر من الضىياع 

 القدر من احلرقة املدفونة بل بنفس 
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 دموع دافئة محلت مرارة ذكريات،

 كانت يف املاضي مجيلة مفرحة و مبهجة ،  

 واصبحت االن مؤرِّقة إىل حٍد بعيد ، 

 ال أريد العودة إىل الوراء ،، 

 ال أريد املضي بشتات ، 

 قوة اصطنعها يف كل مرة، 

 قيل يل أصبحت جادىة للغاية 

 ة بال جدال !،فقلت بل أصبحت واقعيى  

 ليس األمل ما حيطمين وليس القدر ما خذلين.   

 لكن اليأس يدبى يف أعماقي ، 

 مّت يا ترى تضيء مسائي 

 هل سيأيت يوم أنام فيه مرتاحة البال ، 

 هل يعود يب الدهر إىل سالف عهدي يوم مل تضنيين األهواء ، 
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 ومل ينتابين حال الوعي  

 و تبسم يل احلياة, أمل حين الوقت لكي جتدىد روحي  

 ألرسم عليها حبور شتايت أحيانا و ملجأ قليب املتواري كثريا. 

 آه كم أشتاق إىل الطفولة الربيئة, 

 لكم كنت سعيدة وقتها أضحك من دون سبب  

 وأبكي ألتفه األسباب. 

 ال أعي ما هو مضر بقدر ما أدرك أن كل شيء مجيل 

 االخرين . كل شيء يف نظري مسامل بريء... من تدنيس  

 لكن هيهات أن كل ما مضى يعود ،

 لكنت عشت من جديد

 بنفس طموح و قلب جامح ال يضنيه القدر.. 

 رمبا وقتها أسعى خلف ما أريد و أصل ملا أريد ... 
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 حفصة طويل -خاطرة جزائر 

 

على مشارف التوهىج مشُسها كلى صباَح ، تفرُد ذراعيَها لكلى 
 حمزون كجدىٍة حنوْن !

طُروٍب يف مههماِت أناِسها على األرصفة يشيىدوَن وكطرٍي 
 ابتساماهتم على قسماهِتم ويلوىحون لألمل!

نَي مثُل شامٍة ترتبىع على جبنِي عذراٍء يوَم زفاِفها متتزُج خلجاهُتا ماب
 أساريٍر منبلجة وُمقلتاِن ليليتان مألى بدمعاِت فخٍر وسرور !

سقيَك َت ضيفاً زائراً ، وتتفِرُش لَك بساطاً من ورٍد إْذ أنَت أقبل
مٍة قهوًة حُمالٍة بعروبٍة زائدة، مثى بوقآر شرقيى تزيىن لك ثغرَها بإبتسا
خجوْل ، ويف سويعاِت األصيْل تُعِلن مشسها ملوعِد اهلُدنة مع 
قمرَها اهلادئ ُُمسكاً بأطراِف ليللَها الذي يتسللى إىل القرارة 

 ابِن ا ُتطربَك كموىشحاتٍ ا .. أغاريُد الطيور على أفناهنِ فرُيحيه
اخلطيب .. حدائقها الغنىاء التكاُد ختلو من وطأِة الزائريَن 

تزنرة بقوارهبا ، 
ُ
والسوىاح، ناهيَك عن املوانئ واملرافئ اخلُرافيىة امل
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ُشطآهُنا الذهبيىة هتتِدي إليَك لرتُكض عليَها حافياً من كلى أثقاِلك 
 ُر مياهَها العذبة، حفيُف الشجر يف حقوهلا السخيىة وخري

ود تستدرُِجك لتكُتب فيَها قصيدًة غزليًة ُمقفاٍة هبديِل محاِمَها ، يُرا
مسَمعَك صريُر أبواهبا وكأهنا تقول " أنرُُت أهاًل " .. على جباهِلا 
ترُقد ذكرى الثوراْت وتشهُد ُزرقة مسائها على سالسل ال تنقِطُع 

 من االنتصارات .. !

ول لك م الفاِتح من "تشرين" يستوقُفَك ليقكأنى صوَت املدفعيىة يو 
قف! هاُهنا تاريُخ اجملِد فاخلْع نْعليَك فسجاُد تراهبا من جزائر ! 

.. مجيلٌة كزهرة أقحوان أينعْت يف ربيٍع باذِخ الدفء ، شاخمة 
 ُهناَک كجباهلا اجلُرجرية .. واِعدٌة أرُضها ، يافعٌة يف ِصباها .. !

اإلمياِن والوِحدة ، هبيىة الطلعِة أنِت  مزدمحة بركٍب مَن اجلوِد و 
 كفاتنة تتواَرى عن أعنُي الناظرين إليها ..

أنظُر ُهناَك علُمها يرفرُف يف كربياٍء على ساريٍة ُمكلىلة باجملِد ، 
وصوٌت شاِهُق الوطنيىة يردُد : قسماً بالنازالت املاِحقاْت ، 

اخلافقات .. والدىماء الزاكياِت الطاِهرات ، والبنوُد الالمعات 
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ا اجلزائر بلُد احلرائر أرُض ربيٍع أزهَر  فاشهدوا .. فاشهدوا أهنى
باالنتصارات ، وأيقونٌة تفاىن يف متجيدها رجاٌل احتضنُهم ثرى 

 العلياْء .. 

 ضْع وجَدها على جيِدَك وشاحاً ال يُفارُقك وتبارْك بْه ! 

. وأياً ُكنَت .وغنِّ "حنُن جنٌد باحلرِب ثُرنا " كلىما تنفىس الُصبُح 
غريباً عن ديارَها ُتضاُجعك األشواُق يف خمدعَك النائيى عنها أْن : 

 ُعد يا ابن اجلزائْر فأهداهُبا تشتاُق إليْك ..

 اخلْع نْعليك فرُتاهبا من جزائر
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 شيماء المساوي -خاطرة حب و كبرياء 

 

بعد سنة من فراقهما، جاءهتا دعوة حلضور زواجه من الفتاة اليت 
عوضت مكاهنا، أمسكت البطاقة بيدها، نظرت إىل إمسيهما و 

بدون شعور دمعت عيناها، مث فكرت أهنا فرصتها الذهبية لتثبت 
له أهنا استطاعت جتاوزه و أهنا قضت على مشاعرها جتاهه، ففي 
اليوم املذكور يف البطاقة ارتدت فستاهنا األمحر الذي أخربها ذات 

ال على  ظفريهتا و تركت شعرها منسد مرة أنه يليق هبا كثريا، فكت
كتفيها و اكتفت بالقليل من مواد التجميل، بعد بضع دقائق يف 
الطريق وصلت إىل املكان املقصود، دخلت من الباب و ما إن 

حملته يتزين بابتسامته املعتادة و قد زاده اللون األسود وسامة حّت 
نامها،  عي دق قلبها من جديد، و فجأة و بدون سابق إنذار إلتقت

كتمت دمعتها اليت أوشكت على السقوط و رمست  ابتسامة 
على وجهها مث اجتهت حنوه، حني وصلت إليه كانت قد فقدت 
القليل من تصنعها و الكثري من صربها، وقفت أمامه بكل قوهتا، 
ألقت التحية مث قدمت له هدية الزواج، و حني استأنف احلديث 
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 نه عليها املغادرة: غادرت املكانسائال عن أحواهلا قاطعته بعذر أ
دون اإللتفات للوراء، و ما إن وصلت للشارع املقابل حّت 

وجدت نفسها جتهش بكاء، حينها فقط تيقنت أهنا مهما أكدت 
للجميع أهنا جتاوزته إال أن قلبها مازال مكتظا به و الزال هو 

 حب حياهتا الذي ال و لن ينتهي.
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 رة أحالم حليمةكراد -خاطرة حلم جديد 

 

مايل ومال الدنيا!..أصابتين ِِبَذوة..أحَرَقت كاِهلي وَجَتث على 
ِمرمَهي..حالت بيين وبني ِمعصمي حني َدوىنُت فيه عبارة لن 

 أنكسر..

َكَسرت ِمرفقي وازدانت على الفؤاد ُحرَقة هليِب انتشر....مايل 
 ومال الدنيا!..حني توَقفُت عن ذرِف الدموع َسلىطت الَوجن

َيضِرب آهات فؤادي ُمعلنة حربا َضروس، مافَِتئت ُهنيهة حّت 
 قضت على حظي املنحوس.

أنادي بصوٍت خافٍت اليكاد يسمعُه كلى متفرىٍد يعيش َضنكا من 
 احلياة ،َمرتُعُه َحبيس الديار يشكو أملا مابه من أمل.

 ِبربىكم هل احلياُة مدينًة لنا! أم حنن مدينون هلا!

على مسامع البشر حيتالون وخيدعون ويكذبون  رأفٌة بنا توقظنا
ويَهٍتفون ِصراعا حنو ُطموح املادة بعيدون عن منارات الروح 
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 وماحتتاجه طبيعة السهم املغروس بِلُِّج القلب املذبوح..وريدا منابُِته
 أشواٌك ُغرِست مكان الورود.

سُيقال عينى ُمكتئبة مرىت من هنا، تنادي بُعبوس عن مَتاهٍة مل 
ا لُقمة نتذوق ُمرىها لَننتِعش الحقا بُلقمة تعر  ف قيمة َعيشها وكأهنى

أخرى حالوهتا لبى الفرات بعراقنا حتلو معها لذَة العيِش ِبوار 
اليمِّ، تقذُف مساماهتا عرب َوجَنة الوجه فتصحو ُمستبشرا ضاحكا 

 من ِشدىة اجَلَذِل والِغبط.

سى يكون  للبعد ع أنا من َعرفْت قيمَة الدنيا بدونِيتها ..فلجأتُ 
كفيال وملجأً أرى به شواهد الرُّشد..فَبعد آهايت مل أعد أقوى 

على الُقرب..حّت يُثَلج صدري وتنِهمَر دموعي فأعوُد صلبًة  
كالعود...ليس إراكا بل َصْنَدال يُنَحت به إمسي يف كهف العزلة 

 اليت أهلمت َغَزيل وروََّضت حُمياي من ُسبات الوهن والضعف.

 نفسي ...هل أدركت قيمة احلياة؟ قفي يا 

شرياُن احلبِّ خبط أمحر ُُيرُب اخلاطر ينادي عليك أيا صاح 
التَندب الزمن فقد خبىأ لِك َوْصلة بداخلها حلظة العمر...غزال 
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عذريىا رَبط ِحباله على سقف الكهف فأخرج منِك مشعًة وُغصنا 
ى لصادف عيد ميالدك فأيقنِت أنى اهلل أعطاك درسا اليعلو ع

قصة أهل الكهف فانبعتث الروح مع اجلسد ُمعلنة عن كتابة رواية 
 القدر حبروف خامدة بنار احلب.

 فاحلُب استمرارية ونقاء والكراهية موت وشقاء.

مادام يف قليب أمل سأحقق احللم، سأمضي اىل األمام، ولن أقف 
يف درِب الصعاب ألدخل يف سباق احلياة. وأحٍقق الفوز بعزم.. 

واالستسالم ليس من شيمي. فقد عوىدُت نفسي على فاليأس 
عدم احلرمان بعد كل ماعانيته من صراع وذوبان ...سأصنع عمرا 

جديدا وقلبا جديدا وُحلما جديدا بغٍد مشرق يُنسيين مرارة 
 املاضي ..

سأجعل شعاري:رسم ابتسامة ومسح دمعة وختفيف أمل معلنًة عن 
 .بدايِة فجر جديد امسه حلمي ليس ببعيد
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 بكار فاطمة -خاطرة دمعة في محطات الضحك 

 

 أتدري كان اخلرب غريب جداً كفاجعة ساقطة

 كجو أفراح تسودها دندنات احلزن بل أشد من ذلك

 كتهنئة يف جنازة أو عكس ذلك

 هتت يف دوامة اإلعرتافات اليت راودت قليب من قبل

 كلما حاربت الشكوك عادت لتزعجين مرة أخرى

 يبة!؟ من شدة الوجعهل سأتوب عن الط

أتدري يا أمي. كان سبيل هريب ان أنام كثريا ان أعتاد األكل 
 بشدة 

ان ارد الكالم دون مباالة.بل إعتديت على صميت الذي كان 
 ذات يوم حارسا ملشاعري و أحاسيسي

 بث أنا الطفلة األشد قسوة
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 و على سبيل البكاء أضحك

ايت.جد ع قهقهبينما كنت اتآنس مع آهايت فأصبحت  اتراقص م
 مؤمل التغري الذي حدث يل 

 حتملت اخلسارة األوىل اليت انسل فيها حلمي الطفويل

 فتوالت معه األحالم كلها و أصبحت حطاما

 ضاع كل شيئ يف ظالم احلقد

والزال جزء من ذاكريت يعاقبين كلما تذكرت شيئاً من طفوليت، 
 جنوين، فرحيت،أحاسيس مرهفة ألنثى قست

 ف أنا؟! كيف كنت؟ و كي

هل تليق هذه القسوة يب؟؟؟اخلرب قيل كمزحة"أين ال أحس" 
 إلضحاكي فألقاين بكاءا 

 البأس أنا أعلم أين لست احلساسة اليت كنت

 اآلن أنا ال ألتزم الندم وال أَدعي األمل
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على األقل ال أتأمل اذا الذي يهمين يؤذيين وال أكثرت إذا طلبت 
 شيئاو هو نصيب  لغريي 

 أمل من قسوهتم و اآلن أنا اتأمل من قسويتأنا كنت ات
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 رحاب السعيد إسماعيل  -خاطرة التيه 

 

 تائه عن نفسي غريب عنها وال فرار!!

 فمصيبة القلب يا هلا من جلل وضياع النفس يا له من حطام

ُيتاح قليب اجلريح حروب ونريان أتواجد فيها حائراً بني الصمود 
ه تار وحني يكبل العقل بصراع كيف لواالستسالم !فأي طريق أخ

أن خيتار؟! أسراب هذا أم أحيك لنفسي شباك وأنا فيها واقع 
خسران ،أم أىن قابع يف ظلمايت أختبط هبا حريان، واعذاباه حني 
خياجل النفس انكسار وينزل به اخلذالن،أكل هذا التيه يف نفسي 
،كأين سجني النفس ويف سجين هذا أنا السجان ،فكيف أجد 
ضاليت ؟وأنا ضال ! ونفسي علي اهلاوية على مقربة من السقوط 
يعرتيها االهنيار، كأىن أخوض نزال ساحته قليب وأنا العدو فياال 

الضياع ،أيا نفس ما بك ضعيفة ختافني من االختيار،فنظرت إىل 
نفسي و هذا احلطام ،إالم وصلت إالم ذهبت ،أين أنايت من كل 

الغمام وأخذت أمللم بقايا قليب هذا الدمار،فأفقتها من هذا 
وعاهدت على شفاء جروحي بصرب وإمعان وأدركت أن املرء 
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ُيلب لذاته الدمار وبيده البناء وأن ال ينهار ،وأيقنت أين أريد 
السالم وأين أستطيع االختيار فقط على الصمود وأن أرفض 

 االهنزام.
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 سامية جفال -خاطرة صرخات صامتة 

 

 أال تسمعون صراخها؟ حرويف تتأمل

 

 سأعذركم

 وألوم حرويف

 

 مل تنتبه أن العيب فيها

 كتبت مبدادها األسود على جدران األمل 

 لطخته بضعف إمياهنا وخدشته مبخالب يأسها

 كشطت ألوانه الزاهية 

 مل تكن صبورة وعجلت من موهتا 

 فاهتمت الدنيا بتقصريها
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 وهددت احلياة باإلنتحار على أسوارها 

 شياطينها على احللم الذي أىب زيارهتا  وسلطت 

 وأرسل هلا كابوسا بدال عنه لكي يؤرقها 

 وينغص عليها نومها...

 اهتمت اجلميع اال نفسها..

 

 سأعذركم

 وألوم حرويف

 

 تسرعت كعادهتا

أخطأت حني هجت النجاح ودفنته يف مقربة النسيان وأغلقت 
 عليه مبفتاح احلظ التعيس....
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 ن العتمة،من الضياع،من األمل ومن اخلذالنتركت عطرها يفوح م

 عقدت قراهنا على حبيبها املتشائم

 فأهداها طوقا من اليأس وفستان حداد.... 

 احتضنها لفرتة لكنه خاهنا ودفن رفاهتا وسط األحياء....

 

 أمل أقل لكم!!

 أنين سأعذركم

 وألوم حرويف

 

 تطاولت على أسيادها من الكلمات

 لدنيا واحلياةوأطلقت العنان لكسر ا 

 وألقت اللوم على الزمن واملكان.....

 وضمت إليها القرب واملماة 
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ففتحت ذراعيها هلما واكتحلت بالسواد  وجتملت باآلهات حّت 
 حفرت على سطورها سيوال من العربات....

 

 أتعلمون ملا عذرتكم؟؟

 وملت حرويف!

 

 ألهنا نسيت أن تستعني باملمحاة

 ءوتلقي عنها اللوم واهلجا 

 وتشرتي من سوق احلياة 

 حمربة األمل  

 فمدادها كله حب وعمل 

 حتدي واصرار

 فصرب فنجاح... 
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 ال تلومي الناس يا حرويف 

 فمدادك بائس،يائس

 حيبس األنفاس...
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 وردية الفقير -خاطرة صور مفزعة 

 

ضغطت على أصابعي املرتعشة و حاولت أن أجعلها متماسكة، 
املبعثرة على أرضية الغرفة، اليت حتتضن  ألمللم بعض األوراق

أحالما سرقتها أبواب اجلحيم املوغلة يف الزمن، أالمس ما ترتك 
الكلمات من أثر على الصفحات املشوهة، وما علق يف الذاكرة 

من صور مفزعة  يصعب أن تبارحها، صور ذات لون باهت تأيت  
 ليتكلما كان الوقت معتما وموغال بالصمت، عبارة السالم ا

لقيت حتفها يف حبر دامي أمحر وعلى متنها العشرات من األحالم 
والتخيالت واألصوات املستغيثة، وأمساك انغرست أشواكها ِبسد 
إنسان فقري مل تسعفه دريهماته للعبور إىل أحالمه بأجنحة بيضاء 

.... 

بذلوا قصارى جهدهم ليثبتوا أمام التحدي، ورموا حبوافر القلق 
هم يف بقوائم النجاة لعله يأيت يوما يعانقون احللم و بعيدا،متشبثني 

الضفة األخرى من الساحل، ولكن هيهات أن يبلغ اإلنسان دوما 
ما يتمناه، فقد رحلوا والصورة املفزعة ترتاءى للعلن، موت وغرق 
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وحلم النجاة، وابتسامة سرعان ما توارت خلف براثني الظالم 
هبم نت  ترتنح يف درو ،رحلة سرقت تفاصيل كل اآلمال اليت كا

الوعرة .كانت هلم أحالم حتملهم  بعيدا دون أن يعرفوا إىل أين، 
دون أن يوقفوا خطواهتم السريعة، فقط استمروا يف خطوهم،  
كطفل يتتبع طائرته الورقية يف سعادة عارمة...لتنتهي الرحلة 

وتكتسي الليلة  صبغة السواد، مل يتكون فيها القمر الذي 
الضياع ، ليلة حمزنة فقد فيها الوطن الكثري  سيخفف من وطأة

 وانطوت ساعاهتا على ما أحبوا وانغلقت على ما ال يريدون...
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 نور االيمان يوشي -خاطرة صدقي غبيتي 

 

 ال أؤمن باحلب آنسيت..... 

 وال بصدق عشق... وال بتلك النظرات.... وال هبمس الدقات 

 وال خيمة تضم آهايت  رحالة أنا..... ال أرض تستهويين....

رحالة أنا.... واملدن كاحلصى )النساء(.. وطفل يعشق 
 االستكشاف هذا أنا 

 آنسيت.... ُمشوقة القامة.... فاتنة العينني 

 ضمي مخارك.... وطأطأي الرأس ومري 

 آنسيت.... 

 عيناي سجن مظلم.... وغرامي قرب موحش 

 آنسيت..... يل يف كل قلب موطن 

 مرتل يل يف كل نظرة 
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 ال تناجي وفاءا... أنا والوفاء أعداء 

 ولكين ال أأنس حبروف كذب...... أنا كتاب من بياض!!! 

 آنسيت ال تسرتسلي عند املرور 

 أنا صياد أصيد وال أصاد 

 أنا الشباك..... أنا الرصاص..... أنا ريح هتوى الرتحال 

 ال أؤمن باحلب... وال مبكوث حب.... وال ِبنون حب 

 ا... سأضمد جراحك بكلمات وأي كلمات!!! ؟قري عين

 سأبين لك بيتا وأي بناء,.... قصر من أوهام 

 تراقصي.... تبخرتي... وقرري 

 إن كان ينفع عندي القرار .....

 إن كان يسمع عندي القرار .....

 إن كان يطبق عندي القرار.....
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 أخربتك املدن كاحلصى.وأعشق الرتحال, والفطرة التجوال 

  كل امرأة غاية.... ويل يف

 أنا وذاك احلرب هذا اإلخالص الوحيد الذي أعرفه يف احلياة...... 

 عالقة الغرام الوحيدة....

 آنسيت .... 

 أنا درب.... بيت.... جبل 

 درب بال هناية... بيت ال أساس له..... جبل جمهول القمة 

 وصدقي.... أحبك  !!!
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 أسماء عقوني -خاطرة غبار الوقت 

 

سيمر  الوقت  بسرعة  صدقيين  ، ألين  روضت  الزمن كي  ال  
يلتفت إليك مرة أخرى و أصبحت االماكن ال  تذكرين بك  ،  

غريت  ديكور املنزل  و حذفت امسك من  لوحة املفاتيح و  
كتبت  مكانه امسي الكامل ألين طاملا اختصرته لكي يبقى لك   

 أفكر سوى يف  كل املكان  .  كم  مر  من العمر و أنا ال
إسعادك  ! و كم كنت أرتب مشاريعي على دقات وقتك لتكوين 

 راضية دائما ! 

 ....كانت حيايت لك  جعلتك تكربين بينما ازداد أنااختفاءا....

لكين استفقت من محاقايت و استعدت ما ضاع   مين  من وقت 
يف االهتمام بك ، غريت مكانك املفضل معي و جعلته كرسي و 

صغرية  ال  تتسع إال  لفنجان   واحد و  لن   أشرتي  طاولة  
جمددا الكعك الذي طاملا كرهته و كنت أشاركك طعمه ألين 

 أحبك أنت ال هو .
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أصبحت  أقرأ  كتيب  املفضلة  ألين هجرت  الكلمات املدونة  
منذ تذمرت من غيايب يف مكتبيت ادعييت أنك حتبينين  و أهنا  

 أنت خنتين !!! تأخذين منك ، خنت الكتب و

كنت  أمجع  األمنيات  كل أمسية  بأن  نبقى  معا ،  و كان 
لكل شيء طعم  فقط  ألنك  موجودة  معي ، لكنك   مل  

حتبني يوما  ،  كنت تكرهني كل من ُييدون إسعاد أنفسهم ، من 
يكربون بأحالمهم و آماهلم ،  ببساطة كنت امرأة مجيلة لكن 

أعرتف  أنك جتيدين   الرقص   على تعيسة ، مل يظهر هذا يل و 
أنغام  الوجع ليبدوا لكل من حولك أنك فراشة تراقص الربيع 

لكنك مل تكوين سوى نار تتنفس أكسجني   اهتمامي  و تتغذى  
من  دقات   قليب  ، أل تناقص أنا  و أختنق  و أحرتق  وتلتهبني  

   ةأنت  و تلتهمني  كل ما  حويل  من  جناح بنفس من األناني
لكنين استعدت نفسي  و أصبحت فكرة غيابك مصدر سعادة 

.... 
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العادي هو أنك غري موجودة ، و األمجل هو  أنك   لن تعودي 
مرة أخرى  .  هكذا  ُيب  أن  نتخلص ُمن  حيولوننا   إىل   

 حزمة  من األغراض املهملة .

أخريا أو رمبا متأخرا ، فهمت أننا ُيب أن حنب من بداخله حياة 
ن هو مليء باملشاريع  القابلة   لإلجناز ، شخص يفتح  أبواب  م

 الفرح  كل  يوم  و  يرى  أن السعادة تنمو باملشاركة ،

معه فقط سنكون بأمان ألن احلب  هو فن العطاء  ال  أن  
 منتلك وحدنا من حنب .
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 بوشكريط كنزة -خاطرة كنت طفال 

 

 كنت طفال

 وكان حلمي...

 قضمة خبز أسرقها

 لم أعد اسرق...

 كن أحزانيسرقتنيلــ

 ن كبرت سأحياظننت إ

 عش سوى الماضي أكبرت ولم 

 سرق دقيقتين ألضحكأ

 فتكسرني الحياة

 كنت طفال

 ء.... و أبلغ مرادي حذا
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 اخله أصابع قدمايدال تتبلل 

 لحمى...اعلى جسدي الصغير تلك لتهجم 

 سة..البائ

 حرق قسوة أبي كل كياني لتـ

 مل سكنته...بنيت قصرا من الر

 األماني

 أمواج العجزتقاذفته 

 داسته أقدام نجسة.

 توقف...

 توقف أيها الماضي الحزين

 تسبقني كل مرة خطوتين

 فتفرش الطريق أمامي شوكا

 إنسانء لتصنع مني أسو
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 لست قاسيا ولكن

 أقستني الحياة وأشجاني

 حيث لم أكن أنا

 ألم الوالدةء شخصا نحر أثناإمنا 

 لظلمشخصا مزقته أيادي ا

 أتعبتني مشاعري الباهتة

 أتعبتني سنوات الحرمان

 أحيا حياة ال كأقراني

 ه ال ينسانييتـفحزني إن نس

 سيذكر ذات ليلة عنواني

 فيدق الباب

 لتلقفه بكل شوق أحضاني

 سيداعب أوتار قلبي ليعزف
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 سنفونية االنهيار

 ين ...سيبكي

 ويغازل بكل خبث عيناي

 ثم يرحل

 رىليترك روحي تتخبط بين الذك

 وإرادة النسيان

 يا بؤسي ويا عبوسي

 يا سارق الحياة ألوانها

 اترك يدي المكبلتين

 وعدتين أن ال تعود ...

 لكن قليب ال يصدق الوعود

 ذات ليلة ستطرق بايب

 ولن أضعف أمامك
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 أعدك لن تعود

 بعد أن قوى اهلل إمياين
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 عبيد قرمية  -خاطرة مقابلة عمل 

 

 ا يقاْل أخذت شهادة عليا كم

 و رحت أسعى للعمل بال انتظار

 خلت احلياة أسهَل بشهادةٍ 

 لذا اجتهت فورا صوب مركز اإلشغالْ 

 فطالبوين أن أقول من أنا ؟ 

 و كيف جترأت على القدوم إىل هنا؟ 

 فرُحت أحكي ما أظنه سرييت ..

 و أغنيتهم شرحا باختصاص شهاديت

 و أنين صاحب مهة علياءٍ 

 فعاتِ و أنين األول على الد

 فزجمروا و اخشوشنت نظراهتم 
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 و تساءلوا إن كنت قريب القاضي؟

 ففهمت ما املفروض أن يقال..

 وترددت يف فكري املهدود آالم كبار

 وراودتين أوهام ثقال..

فرمست نقطة على سطر اجلواب وقلت: ساحموين ، حظي صغري و 
 احالمي كبار.
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 حنان جمعه -خاطرة تلك السمراء 

 

لصباح هي ، تطل على أيامي كاحللم باحلرية، تدرك كنجمة ا
االبتسامة على وجها كطفلة ، تلهو بالضحكة ، باالغنية، 

بفساتينها الوردية، وكلما أطلت ينزل الفرح على أوراق عمرى  
 كالندى ، هي ملهمة احلاضر واملستقبل.

 حتمل ىف طياهتا  السؤال واجلواب ىف آن مًعا

 بالعبارات واحلكايات  حتمل ىف يدها سلة ُمتلئة 

أمسع صوهتا يأيت من زمن قدمي مل أعرف من األرض أيت أم من 
 السماء 

أتلقاه كالسكري كاحلائر ، كأشعة مشس تتساقط على جبيىن ، 
 فرتمي عىن عباءة احلزن وجتعلىن ابتسم البتسامتها 

أمسع تراجيع صوهتا ىف حواسي وىف ضمريي كأنه اخلالص يأتيين 
 وم أٌقهر ويوم متيل علي أوطاين. يوم أٌعاين وي



 

49 
 

 تعرب بني املارة وتبيع الكلمات 

وقصائد عن بيت مهجور وقلب مكسور ووطن بعيد وحلم العودة 
 له من جديد 

 وصورة بالغيةَ  حتمل مالمح اب شهيد وبني قصيدة وأخرى 

 تعيش االمل من جديد 

هي مل تولد وامللعقة الذهب ىف فمها ، فكم نامت على خيبة 
 ستيقظت على مرارة ، كم رافقها احلزن كظلها كحارس البد منه وا

لكن الفرح الذي ٌمزج بدمها قاوم ذلك احلزن الذي وقف ىف 
 وجهها كباب السجن احلديد

واخرتق آفق الظالم كشمس الصباح على واقعها واشيائها فيبعد 
 اهلم عنها ومينحها العزاء 

 وبني آن واخر 

 :تتفقدَ سلتها هامسة يف سرها
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 " سوف ابيعهم مجيعا هذا املساء"

 وينتهي املساء وتتفقد سلتها مرة أخرى وتقول 

 " لقد بعتهم مجيعا اليوم " 

 رمبا أعود غًدا وأمال سليت من جديد مبا يضيق صدري 

 ففي صدري أنثى مسراء 

ختتنق وتسعل ومع كل سعلة حادة يقتلها احلنني من جديد 
 بالتدريج.
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 آمنة بن قريشي -األمل خاطرة الماضي مع 

 

 املاضي مع األمل 

 كل ليلة.....

 مير عليا طيفك فأستبيح عطرك ... 

 وفجأة أيقظين صوت عصفورة كفاك أحالما كفاك أوهاما ...

 استفيقي و أيقظي  أوهامك ، انت تقتلينا ذاتك... 

 أجبتها سأصنع من هذا احللم لقاءا ، حسنا .......

.. لن ألومك على البعد و على غدا سألقاك.... لن أعاتبك.
 قسوة قلبك، لن أسألك  عن سبب كل هذا..... 

 ستأيت مرتديا األسود و مع تلك االبتسامة اليت عشقتك بسببها. 

سأنسى كل شيء ، سنتبادل أطراف  احلديث و كأن شيئا مل 
 يكن. 
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يف ذلك اللقاء ، سأتوهم أين أحببت رجال يستحق كل هذا 
 احلب ،

 .. نا ، و تلك الطاولة اليت تعرف كل ما يدور بيننا..املوسيقى تطرب

 و فجأة كالعادة ، ستغادر دائما أنت على عجلة من أمرك.... 

 غادرنا املكان .....

يف تلك الليلة سأرسل لك رسالة "اليوم عادت روحي بعد تلك 
 اجلروح "...

كنت جسدا بال روح ، كنت زهرة بال رونق ،.....كنت 
 ميتة.... 

أهلمتين عيناك ألكتب ألف حكاية ،و مازال حرب قليب اليوم 
 يطلب املزيد... 

 عصفوريت كفاك حنرا يف الذكريات ،أمل حين وقت النسيان... 

و كيف لقب أتعبته األيام ، و بريق األمل كسته الظلمات ، فأنا 
 ال أملك لعثرة حظي ووجع قليب إال أن  أنبش يف الذكريات و 
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 و أحزن على ما فات... 

 فحكاييت انتهت وخلصت بكلمتني هذا القدر و املكتوب...
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 بوجمعة أمينة -خاطرة المحاربون 

 

ال أقصد الشهم على أرض املعركة؛ وال حّت الناجح بعد فشل 
ذريع؛ وال حّت املسلم الذي ُياهد نفسه لبقائه على الصراط 

 املستقيم.

أن  كن اليوم قررتكلهم رائعون وحماربون هلم من اجلد ما يليق؛ ل
 أقصد بكلمايت فئة أخرى.

فئة توالت عليها اآلالم ألهنا ال تستطيع أن تنسى جزء من حياهتا 
 قضته تتخبط فيه يف الذنوب.

معصية تلو األخرى حّت كاد القلب ميوت ورمبا حقا فعل؛ إهنم 
ببساطة حياربون من أجل إعادة إحياء قلوهبم، تراهم أكثر الناس 

 ن اهلل عليهم باهلداية.تأثرا بعد أن مي

ألهنم يدركون حياة الضنك، أن تعيش بال هدف، أن ميضي 
 يومك وأنت ال تتمىن أن يأيت يوم آخر..
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بعضهم قضاها يف املخدرات واآلخر ثبت يف مرحلة التدخني، 
وآخر وجل لباب شهوته؛ األخرى ران على قلبها فحجب احلياء 

دون بزخهم، يعي للتعاىل هفوات الضياع؛ ال يقوون على ترك
 الكرة، تأيت األسباب من اهلل، وأخريا ينتصرون.

ال يتوقف اإلبتالء هنا؛ يتذكرون كل يوم مأساة أن تكون "عاصيا 
جماهرا" حياربون أنفسهم على تطهري قلوهبم حياولون مرة أخرى 

 ويفعلون ذلك.

 بعد فرتة يايت ميتوا قلب على شكل آخر يذكروهنم ويضحكون.

 نت من أصبحت؟أنت من كنت وأ

ينظرون نظرة تشي باالهتام بالنفاق يضحكون مرة أخرى 
ويذهبون؛ ويف طريق مضيهم لن تسمع إال أنني قلب حمارب، إما 

 يتابع معركته وإما ينهزم.

 

 



 

56 
 

 تبارك عبد الحسين -خاطرة انهيار ُملك فتاة 

 

 ما كنُت يوًما عصرًا جديًدا أِلحد 

 األكاذيب!  ال ُمبشىرة وال معجزة ظهرت كي تُبطل

 خبريي وشرىي كنُت لوحدي، اشاهُد دمار العامل وقلمي بيدي 

 ُأشري هلذا بالرىحيل، وآخر يسرق آخر رغيف خبز يف حياته 

 وفتاة سرتقص للمرة األخرية، وعجوز َسعلة واحدة ويرحل! 

 إال هو رأيته فأوقعُت قلمي، كان ُمن بعثر املوازين لدي 

ا كي ُملكي وجاليل، مل ميسك العص كأنىه أشار ِبربوته إىل حتطيم
يضرَب على قليب، ومل يكن حيمل غطاًء كي حيوىلين إىل نصف 

فراشة ونصف ذبابة؛ بل مبا امتلك من صفات الرجال دعاه إىل 
 تلك اخليالء! 

وألنين فتاة ال حتب أن يُلوىث البياض حوهلا أحميته مبمحاة قلمي  
 يف قصيديت كما لو أنين أربكت القافية وخرجت عن الوزن
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 رامز بركات -خاطرة حتى الدمع لم يعد يريحني 

 

جلست يوما يف بييت متقوقعا حزينا أفكر يف ذكريات املاضي 
 وأتامل احلاضر وما سيحدث يف املستقبل

ذكريات ُتدمي القلب وحاضر أهلكين ومستقبل ال يبدو إال أنه 
 أسوء من املاضي واحلاضر معا.

ياة أخذهتم مشاغل احلياة وابتعدوا أصدقاء كانوا يل عكازا يف احل
عين وتركوين وحيدا كئيبا قابعاً يف ظلميت, وأحباء كان وجودهم 

 احلياة قد رحلوا إىل حتت الرتاب

غريب هذا الرتاب الذي خرجنا منه يقتل قلوبنا عندما يسرق 
 أحباءنا منا ليس لعام وال عامني لن يعودوا إىل يوم القيامة

اً يا وم القيامة أللتقي باألحباب جمددا صرب أيعقل أين سأصرب إىل ي
 رب صربا 

ما بقي يل أحد بعد دفن األحباب ال أحد يفهمين و ال أنا أفهم 
 أحد وكأنين من عامل أخر وكأنين من كوكب غريب
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وكأنين ك طفل تائه اليعرف حّت إمسه يف مدينة ال ُييد نطق 
 لغتها

يه كما  يح قليب ُما أنا فااااه ما أسوء ما أنا به حّت الدمع مل يعد ير 
 كان يرحيين
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 صباح لمغاري -خاطرة اشتقت إلى والدتي 

 

 اشتقت إىل والديت، أخي و أخيت،

و إبتسامتك ،حركاتك اليت بت  أحفظها، كلماتك اليت صارت  
جزءًا من قاموسي، أكررها و أضحك كما لو أنين أستظهر 

 تعويذة سعادة. 

 وما لشجاراتنامل أكن أختيل أين سأشتاق ي

 و فظاظتك ! 

ذكرياتنا الشحيحة، و تلك التفاصيل الصغرية اليت شكلت مالمح 
 أيامي إىل جانبك هي كل ثرويت اآلن.  

لقد بعثرتين! تتداخل أالف املشاعر يف وجداين، فأضيع و أغرق و 
ال من ينقذين. أبكي لفراقك و أعود ألبتسم لذكراك يف نفس 

أنين أمر عرب خيالك و لو لربهة ، و الثانية، أسعد إلحتمالية 
 أموت إذا ما تصورت أنك نسيتين! 
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 الرمحة! 

 

و اآلن و أنا أخط كلمايت املرجتفة، أمين نفسي بأنك ستقرأها 
يوما ما  أمام عيناي و أنا أراقبك مبتسمة، أضيع يف مالحمك و 

إبتسامتك اجلميلة و عيناك اليت تغازل كلمايت ضاحكة، ترفع 
ببهجة و تكتمل اإلبتسامة على حميينا، و أغرق يف  عيناك حنوي

 قلبك !

 

يف املنفى، رتبت حليظاتنا معا داخل صوان الذاكرة بعناية و رفق 
شديدين، أعاينها على رأس كل دقيقة بشوق جارف، و 

 أضحك، 

 و أبكي!
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 ملا ال يكون حبك حياة كاملة،أو موتا مطلقا؟ 

، مستنزف لكل خلية هذا املكان، هذا )البني_بني( متعب جدا
 من خالياي، إين أحتضر!

  

ال حتزن يا هفوة قليب، أنا ال ألومك، فكل ماحيدث ليس ذنبك، 
 و ال حّت ذنيب...!

 ذنب بال مذنب، هذا اسم حبنا! 

و إذا كان نفيي تكفريا هلذا احلب، هلذا الذنب، فأنا راضية  
 مستسلمة. 

 

 فداك الوطن يا هفوة قليب!
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 هر بلوناسسما -خاطرة ألم 

 

 أمل فتاك ينمو داخلي

 بأشواكه املوخوزة بني أضالعي 

 أحاول إنتزاعه 

 لكن إنتزاعه يدمي قليب

 وماعساين فاعلة

 باكية أنا

 مسجونة يف سجن املاضي 

 فاقدة مفاتيحه

 وبني قضبانه جالسة 

 ويف دموعي غارقة 

 كذبت على نفسي وأنا اليوم عالقة 
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 تائهة أنا 

 باحثة وخطوايت عن النسيان 

 ليتين أصادفه  سأمسك يده 

 ولن أخذله سأطبق كل قواعده 

 ولن ألتفت إىل ماضي مضى 

 وإنطفئ 

 فهذا وعدي له 

 لن أكون ناكرة اجلميل 

 ملن أنقذين 

 من سكرات ماضي كادت تقتلين

 لكن؟

 مانفع كل هذا التمين إن فقدت روحي مين !
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 نهيلة قابل -خاطرة حب أزلي 

 

 د كل هدا الربود؟ ما الذي أصابين بع-

مجليت هاته كتبتها وجلست مكاين ألتذكر رماد خيبيت بعد 
اإلحرتاق، ألرمم جرحي وأهنض ِبسدي من جديد وألفر من 

نفسي نعم من تلك االنثى الساذجة،العفوية واليت تؤذي نفسها 
يف صمت، تلك اليت تسقط وال تنهض ولكن ليست بفاشلة 

 لتصمد أمام قدرها. 

 تروقها البعثرة ،اعتادت  األشياء املرة، األشياء اليت تلك الفتاة ال
جعلت منها أنثى متمردة، قوية وصعبة املراس تكسر أحزاهنا، 

آالمها وأشيائها باختصار نفسها القدمية اليت فيها أملها كل شيء 
حّت حذائها حينما تنتعله تأسفا على عمرها العشريين الذي ظننا 

مايبدو صار سن النضج  منها سيكون سن الزهور لكن على
املبكر ،تلك الكلمة كانت تكربها كثريا وتكذب كثريا ال بأس  

الكل يكذب، حّت الدهون املتكدسة ِبسمها ختربهم بأهنا بدينة 
والختربهم مباتفعله بالقطعة املوجودة على يسار صدرها فتؤذيها 
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والتعرتف حتت مسمى بالكربياء لكي ال يشفق عليها فتؤذى  
لورق تسبب  هلا يف خيبة أخرى فال هي تستطيع البوح لكرامتها فت

 بالوجع وال هي قادرة على العودة من جديد.
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 عدنان النهاب -خاطرة حلم 

 

وسنلتقي يف ذات كتاٍب قرأتُه مسبقاً ،أضعِك يف الصفحِة األوىل 
وأضُع نفسي يف فهرسِه ،أبتلع اجلمر وأنا أنتظرِك لتصلي إيلَّ ، 

 إىل أن يرسل الفجر خيوطه األوىل ، فاعرتف لِك بأينى  لنتجادل بهِ 
 خسرُت اجلدال وفزت بِك .
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 رواء احمد -خاطرة درس على الطريق 

 

يف انتظارها .. كانت عرباتُه تفيض من عينيِه قبل صدره ، فتلك 
النظرة الشاحبة ، وعدم ترقبه الطريق ، وانسدال رأسه لالسفل ، 

ينقطع ، تقول : بانه متيقن بأهنا لن  ودخان سجائره الذي مل
 تأِت.

ترى ماذا تركت يف ايسر صدره لتجعله ُيلس هكذا ِجلسة ، أتراه 
يشاركها عذاباً اصاهبا أو رمبا كل هذا األمل من ندم على شيء ما 

 ... 

فمذ ان رأيته كذلك نسيت أملي وما جعلين انعزل بنفسي عن 
راٍق  تفنن يف إيالمنا ، بفالناس ، و تذكرت ان هذه هي احلياة .. ت

، خبيبة أمٍل ، بإخفاق ، او رمبا بدرٍس يضم كلما فات واكثر ... 
لتجد نفسك يف حفلة بني السواد والبياض منشطرة ومتفاوته 

حسب ماحظيت انت ، فيصفق فيها سواد احلمقى  حبفاوة ظناً 
منهم بأنك لن تنهض ، فتضيق األنفاس ويصبح الكون بأكمله 

ك اللحظة ، وتزلزل وجنتيك دموعاً حترق مامرت به اصغر من تل
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ببطيء شديد حّت تكاد تظن بأهنا لن تسقط على االرض ابدا  ، 
ويتقاذفك البعض مبا اذنبت ومبا مل تذنب ، وفجأة تصبح انت 

السييء الوحيد على وجه األرض   . إىل ان ياتيك بريق حياتك 
ك لن تنكسر ناالبيض لريبت على كتفك وخيرب أولئك احلمقى با

، فلم خيلقك اهلل ليتسلوا بأملك .. اهنض وابتسم واخربهم : 
حسنا ايها السادة أنا سيء فلتحافظوا على طهركم من دنسي 
ولترتكوين يف ذنيب لوحدي ، وساشتاق اليكم حّت يف االخرة 

 فسادخل جهنم وحدي وانتم القديسون  يف االرض .

نه موجودا تك حبثا عوعانق بياض حياتك فرمبا جتد ماقضيت حيا
يف الواهنا ويكون اآلن موعد تلك الدعوة اليت اخلصت امك هلل 

فيها لتتحقق ولتجد نفسك أمام نفسك شخصا امجل وافضل .. 
وكأن كل اخلري يف حياتك كان مؤجاًل اىل ان تدرك سبب وجودك 

 فيها .
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 معافة بثينة  -خاطرة ضجيج صمت 

 

عد إرهاق نفسه، مل ت خالط قليب الوجع حّت بات يتفنن يف
أصابعي قادرة على التحكم يف نفسها وهي تعزف على البيانو 

مسفونية الصمت العفن.. إين أرى النوتات هناك تصرخن طالبات 
النجدة من سجان بات ميارس العبودية بالسوط واملهماز.. إنه 
ينخر يف عظامي كدودة قز غريت مهنتها من احلرير إىل جلود 

وها أن األجساد تتالشى وال تبقى سوى الروح البشر.. لقد أخرب 
لتسبح هناك.. حيث تستوي األعمال ونقف مصطفني نطلب 
العفو.. إنين أتوارى عن األنظار يف كل مرة ألتقي هبم ألحافظ 
على القليل املتبقي، لكنهم يصرون على جعل قليب يتعفن حد 

 التخمة.. لقد شبعت اآلن، فقط أنتظر دوري على املسرح ألداء
املشهد الصويت، أريد أن أصرخ وبشدة حّت أرى تشققات يف كل 
مكان سببها الصراخ اخلاص يب، نعم إن قليب يصرخ بصمت وكأن 
العامل بأسره شارك يف اإلساءة إليه.. لقد اعتاد الصمت منذ أعوام 

عديدة، أقنعوه يف ذلك اليوم الذي حل فيه ضيفا على دار أيتام 



 

70 
 

حقه أي شيء سوى ُمارسة األكل بأنه جمهول النسب، ليس من 
وبعض احلق يف تنفس اهلواء ، ليس كثريا طبعا فالعامل حيتاج 

األكسجني الذي أسرفه لرتقيع الثقب الكبري يف الغالف اجلوي، 
إنين مضطرة ألن أكون سببا يف سعادة اجلميع مبمارسة التعاسة 

على نفسي، ليس مهما جدا من أنا ومن أكون مادام امللك 
يتلذذ بقتل النساء يف كل ليلة بعد الزواج، علي فقط أن شهريار 

أكون الكبش الذي أسلم وتل نفسه للجبني، سالت دمائي قرمزية 
يف تلك الليلة، سأل خادمه بأن يسقيه كأسا من خنب جاريته اليت  

كانت قربانا قبل قليل، إهنم يكتسبون احلياة من خيباتنا، 
 أن قارون مل ختسف بهويكونون بشغفنا أكثر ظلما وجورا.. وك

األرض وفرعون مل يكن للعاملني آية.. أيها احلرف العفن، ما دمت 
تكتب كلمايت اآلن، هل متنحين احلق يف احلديث بعد صمت 

طويل، أم أمتهن قواعدا جديدة إىل يوم احلشر، هناك فقط حيث 
يتساوى كل شيء.. هل من حقي حينها أن أخرب اهلل بكل 

 شيء؟!

 بأهنم ظلموا.
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 فدوى لفداوي  -اطرة الضحك أكذوبة السعادة خ

 

مل أعد أحتاج لقهقهات مقنعة، ها أنا أنظر لوجهي يف املرآة، 
فأرى صفاء خواطري، السعادة هي أال تشعر أنك حتتاج أن 

تضحك لتنسى نفسك يف ضجيج اللحظات الثرتارة، اآلن وأنا ال 
أحتاج الضحك أصبحت سعيدة ، هذا السكون هو غاييت و هو 

وسيليت يف أن أضم نفسي وأمجع شتات قليب من أجل أن أحيا 
وأستمر... أعياين الضحك وأنا يف كل موسم فرح، أجين بضع 

أمنيات تضخمت مثراهتا بفعل األمسدة الكيميائية اليت أرشها على 
أرض أحالمي لتنجب أكثر ُما تستطيع، ماذا أفعل وأنا أزرع كثرة 

حملصول ال يرتوي إال بغيث البذور وأنثر روحي مسادا فإذا با
 دمعي؟!

أعياين الضحك وأنا أكتشف أين أحاول به تغطية مساحات 
الفراغ، وكلما ضحكت اتسع، فأضحك و يتمدد الفراغ بداخلي، 

أضحك بقوة حّت أمسح للصدى باكتساح البياض احلزين  
كضباب اخلريف،فإذا بالصدى يسخر مين ومن هرويب ، و 
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 شساعة خيربين وأنا أنظر لنفسي يف يكشف يل لعبيت املتصابية ،
وضوحه أن الضحك الكذب جلد للذات،وتآمر منك على 

نفسك لتصبح أنت اجلاين والضحية، أصبحت ال أحتاج إىل 
الضحك ، ما عدت أرغب بالضحك  ،تزعجين قهقهايت و أكره 
صويت يف بسمايت الكاذبة، وألوم فرحي على هبرجته الزائدة وأمقت 

الحمي ، ي السرور و يثري رغبته يف أن يلتصق مبوجهي املتربج ليغو 
لكن عبثا ، صرت أفضل أن أحرس أملي يف سكون، وبدل أن 
أهرب من الفراغ أخلق فراغا آخر ، أعمره بصميت ورضاي و 
أخفي بسمايت حّت ال يسرقها األثري و يبعثرها فوق غصون 

 الشوك...

ة قدر ال حاجة يل بالضحك حّت أبدو أمامي أكثر قوة و أكثر 
على التحمل، يكفيين أن أمنح نفسي فرصتها لتغفو على كف 
العياء وأرحب بالتعب مّت ما زارين، أهدهد األمل كطفل صغري 

حّت ينام، أمد قليب للحب دون مهابة ريثما يشرق ربيعه، وأراقص 
مهس احلنني بأجنحة اخليال وأطرب للذكرى مث أجتاز معابرها  
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الصرب واألمل...هكذا دون أن  بقفزات على وقع االمتنان خبطى
 أجرب نفسي على السعادة أدركت سعاديت ببساطة.
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 فاتن مزيون –خاطرة عزلة نفس 

 

عندما نُغلق ستائر حديثنا و ُتصبح أعيننا هي فقط اليت تتحدث 
 و تُعرب عن ما يوجد داخل قلوبنا سنصبح خمتلفون.

النا و الصراخ و لكن حرمبا  حنن نريد التكلم و رمبا حّت البكاء  
ال يسمح و واقعنا ال يؤمن بأفكارنا و يتهمنا باجملانني الذين 
يعيشون يف اخليال و لألسف انه هناك من خياطبنا باملرضى 

النفسيني لذلك يف هذا احلال سنظطر للعزلة و سنعشق غرفنا و 
 ظالمها الدامس و سنكون من عشاق الصمت و الوحدة... 

نا  يع تفاصيلنا معنا و رمبا ستتغري مالحمسنتغري و ستتغري مج
كذلك...! و سيكون تفكرينا فقط هو اإلبتعاد عن األشخاص و 

انبا سندَّعي اننا خبري و حناول البقاء ج• جتاهلهم بكل تفاصيلهم
لكي ال نزعج هذا العامل الذي يرفض تقبلنا و يتهمنا و ينفينا 

 دائما من هذه احلياة...
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 نستطيع الرد و إمنا ألننا نعلم ان _حنن ال نصمت ألننا ال 
صمتنا مجيل دائما و فيه حكمة ال نريد احلديث ألننا نعلم ان  

كلماتنا لن تنال إعجاهبم و سريفضون أفكارنا مثلما رفضوا 
 وجودنا...
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 فاطمه فرج -خاطرة عزيزى فالن 

 

 عزيزى فالن..

ُم الشوِق قلعزيزى..لكم رمست ىف خياىَل رسوما ولوحاٍت خيطُّها 
وحُتسُِّن لُبَّها هلفُة االلتقاِء بسيادتك آملة أن متسى يوما ذكرى 
حاضرة فقد كان قلىَب دائما حمبا استثنائيا حيبُّ إنسانا جمهوَل 

 اهلويِة غري معلوِم املالمح شخٌص هالميُّ الطَّبِع والشخصيةِ 

 يُأسُر فؤادَي املتيُم حبضرتك آمال أن حيبَّك فيلقاكَ   

ُعها فكنَت املواسى   فيضيُف لسننَي عشقنا سننَي من الوهِم ُصنـْ
سكُن آلالمى 

ُ
هدء لروعى عندما أغضب امل

ُ
لقلىب عندما حيزن وامل

خمُد لثوراتى واحملب ىل أحيانا حني أشعر برفض اجلميع..!
ُ
 وامل

كنت ساكن كل خلجات قلىب ويهوى كل ما ىف جسدى من   
خلِّص ىل من كل ما يُ 

ُ
ِضريىن..عزيزى لكم لنا من حضورِك امل

لقاءاٍت ىف خياىل أمتىن أن تـُرَتَجَم يوما لواقٍع ينقُذ قلىَب من هذا 
 اهلُراِء الذى حياصره..



 

77 
 

 محمد أمين  -خاطرة كلمات مبعثرة 

  

لقد إستنزفْت أيىامي جل ثياهبا و مل يظهر بعد الوردي منها ، ها 
لبث    جرحقد بلغ حزين النصاب و مل أُزكي فكيف يل أن أعاجل

 يف قليب سنني ؟

إيىاك أن تيأس ! يوجد يف النهر  ما ال يوجد يف البحر لكن ملا 
 أنت حزين ؟

أنا الذي قطعت يف احلب أقاليمه السبعة مث عدت يف النهاية 
 خبفي حنني .

 كل شيئ حويل مل يعد يُطاق ،حّت هؤالء البشر !

يف  ىأصبحت أشعر بفراغ رهيب بني احلشود، ال اعلم هل إنطو 
داخلي العامل األكرب ، أم مل تعد حباجة إىل املزيد من النجوم تلك 

 السماء اليت ينقصها قمر .

 مث ماذا ؟
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مث صقيع يف عز الصيف أصابين مل أكتشف بعد مصدره  ،  و 
هالل يف جوف اليل أهلمين ُرسم يف السىماء بدالل ما قدىروه حق 

 قدره .

 بعد اليوم ! فاقد لكل شيئ ال حاجة هلذا العامل يب

لكن كيف لفاقد الشيئ أن ال يعطيه ، و حنن الذين منحنا هذا 
العامل أشياء طاملا حلمنا بإمتالكها ، إنتظرناها دهرا لكنها مل تأيت 

. 

رمبا ألهنا ليست من نصيبنا ، فهذه الدنيا أقدار و قدرنا فيها أن 
 تصاحبنا التعاسة حّت آخر رمق من حياتنا.

فيومي مل يعد ميضي دون أن ألعن أيامي عن ال تسألين عن حايل 
آخرها  ، ال أعلم السبب ، لكن أفضل أوقايت أصبحت تلك اليت 

 أقضيها و انا أجالس طيفها .
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 خرايفية صندرة -خاطرة مني فلتقترب 

 

 إينى أراك فال تبتعد.. 

 متتزج األرواح و تتحد..

 كن األمان الذي يغفو ِبانيب و يهدهد..

 هلول يغرد..كعصفور أحلان ا

 و ما احلياة بدونك سوى موت مرتعد..

 ترتعش أنامله خوفًا من لعنة الفقد..

 كنت يل سيـىًفا يبرت جناحيى معلًنا األمد..

ها أنا أناجي احلبى و حكام الزمان ليخلصوين معانايت، فال 
 تبتعد.. 

 و قد كنُت إهلًا مشوها يسبح بني الكواكب وحيد..

 خباطري إىل زحل..استلقي على املريخ فريمي 
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 كن مين ما شئت، قلًبا روًحا أو جسد..

 أمسعين دقات قلبك لألبد..

 هذه األبد كافية حّت احلد..

 تشتغل موسيقى الكمان لوحدها بينما مستلقية أنا أسفل اللحد..

 آللئ تقطر من عينك فال حترمين لذة النظر..

 فالقمر يسقط عن السماء إن اغرت..

 و أنا أحتضر.. أسرتق السمع خلفقاتك 

 صراخ، عتمة و عاشق وهلان مضطرب..

 .. 《افتح، افتح بابك يا أيىها القدر》دقات صدر متتالية، 

 صدئ روح، بقايا عبق و كلمات من أسوار احلبى تفر..

خديعة، خليعة، رجل مبتور اليدين يعزف على أوجاعه حلنا شجيًّا 
 مقفهر.. 
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ف حارب لى ظل طيى أصابع البيانو تتمايل بعشوائية، ترتاقص ع
 حلبك و ما انتصر.. 

و عروس ترتدي أسود لتحدث اختالفا يف أسطوانة الزفاف 
 املنتظر..

 و بني احلضور كنت أنا املقصودة ببحة نظراتك..
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 سهام بوديدة  -خاطرة بعثرة أفكار 

 

 شيء ما 

 هنا 

 داخل قفصي الصدري 

 ترتفع نبضاته تسمع دقاته 

 أختنق 

 يضيق تنفسي 

 أنبذ كل شيء 

 وحّت هذا الشيء الذي يسكن داخلي 

 أكره نفسي 

 أحب تواجدي مع الطبيعة 

 سرب من الغربان تعلو منزيل 
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 نذير شؤٍم  يوحي به 

 أمللم شتات أفكاري

 لكن بدون جدوى

 مير الوقت كرذاذ املطر 

 تتسع جمرة التشاؤم، وختتفي جنوم األمل 

 األمل ضياء منصهر... 

 حوارات عميقة...  تراهات وتأمالت و 

 نتائج عقيمة عن أي حل 

 صخب وفوضى ونفور من الزمن 

 مرىارُت الثواين تقودين اىل الضياع 

 اغمض عيين فترتاقص أصوات يف أذين 

 أجدين يف عامل أخر غري عاملكم هذا 

 يفصلين عن اجلنون بضع نوبات ال حتتمل 
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 حاولت دفع احلقيقة بشيء من الالشيء 

 تصنع حلظات العدم الدقائق الطائشة 

 احلشرات تكرب يف جمتمعنا وحنن نضحى بال أمن... 

 نركض وراء شخصياتنا ونعيد الكرة إىل نفس املمر

 أظن أين سأرتاح من هلاث الركض وتوقظ يَف حاسة النظر...

 من هذه الزاوية ترتاءى يل التماثيل املزدانة بالضجر...

 من حنن حّت حنلم بأن نكون مالئكة...

 نا ببساطة ختلينا عن أثداء أمهاتنا...ال ألن

 بل حنن شياطني تتبخرت على األرض...

 نعود بشرنا إىل حقبة زمنية طالتها األعني...

 يدهشنا طوفان األلوان متناثرة على الصخر... 

 أجل أنه الرماد احملتمل... 

 مساء بال مشس 
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 هلب بال نار 

 يغيب النهار ويبقى باقي السرد 

 ز على نقطة الصفر... الكل حكيْم يرتك

 تناسل اجلهل يغزو معمورهتم... 

 ادركت بأن العامل ال يعي أفراده... 

 تتكاثر منعطفات اخليبة هنا.... 

 فرتتفع دقات قليب ثانية... 

 كموسيقار ما ينفك عن رفع اإليقاعات عاليا... 

 آتساءل مّت يكون السكون كبحرية راكدة.. 

 تناسية... تتزاحف خلفه أشالء النسيان امل

 وهي تتأهب خللع قناع األلوان الشاحبة... 

 متاهة أالمي تتفاقم... 

 رمبا احلياة ابرمت هدنة مع هذا.. 
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 فليتنا نتسطيع اختصار أالمنا بأكذوبة واحدة... 

 خبدعة واهنة...

 حبرب باردة... 

 بشهوة مجالية... 

 ليتنا مل نكن زنادقة بابتسامة واهنة...
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 سارة رياض خالد األسمر -وأنِت  خاطرة  أنا

 

ويف إحدى الزوايا من األرجاء املهجورة يف قليب..هنااك..يكمن 
ضوء أو رمبا نور..ال بل أنت..جتلس هناك دون إصدار أية ضجة 
أو حراك ..هادئ..صامت..راكٌز يف نفس النقطه،لكنين ال أراك 

 ى،،ذاك اخلراب وقوة إشعاعات الضوء متنعين من ذلك ..والفوض
اليت أحاول ترتيبها من أجلك تبدو أقوى مين...أي كلما حاولت 

التخفيف أشعر أنين أزيد ...حينهاا تأكدت بأنك ستبقى يف 
مكانك وستبقى رؤيتك حُماله...وستبقى األشياء كلها حتول دون 

 أن أراك!

شعرُت بِك..مسعُت تذبذب خطواتِك ..أحسست بنبضات -
 مل ت..ما بقيُت جالساً لكن أنتِ قلبِك املتهالكة املشتاقة...حاول

تشعري يب ..وكما قمِت برتتيب جزٍء من اخلراب فعلُت أنا 
ولكنين مل أستطع نشل جزء بسيط منه..صدقيين فقد وددت 

مساعدتك..أنا حزيٌن ألجلك ،،وكماا رأيِت ما باليِد 
حيله..أرجوِك إن كنِت تسمعينين فال تيأسي حاويل جمددا وآالف 
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لدي أمل بذلك ..وسأكون متأكدا انِك ستأتني املرات ألجلي...
 إىل هنا ثانية..وأن الفوضى ستزول،وسأراكِ 

 أحبىكِ 
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 سميرة مفالح -خاطرة أسراب من ضباب 

 

 بيين و بينه أسراب من ضباب 

 متلكتين و سكنت دريب حني غاب 

 وكأن رحيله سلب زمام  األلباب

 ابوغرس جرحا داميا يف ثنايا الروح واألهد 

يراقبين بصمت...وال حيرك ساكنا وإمنا يصد يف وجه أشواقي كل 
 األبواب

 مل يرتك يل سوى الذكريات اليت باتت تلقي علي اللوم و العتاب

 يف كل ثانية يراودين طيفه حّت أضحيت تائهة بني الواقع واألحالم 

 أرسل إليه مباليني الرسائل احلسية املشحونةباآلالم 

 ا قنابل أو ألغام فيصدها ِبفاء وكأهن

 يا معذيب البأس بقطع الوصال لكن ضع حدا هلذا اخلصام
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 فلست عدوة لك لتجعل مين شظايا وحطام 

 أرجوك أوقف هذه احلرب ودعنا نعلن بداية عهد السالم.
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 خيري بن فرج -خاطرة األلغام تعيد خطيئتها 

 

 نباح الكالب..صياح الديكة..رائحة قطرات املطر تداعب
خياشيمي.. أنا رجل ريفي إعتاد على النهوض باكرا..إغتسلت 

 مباء الربكة..و حثثت اخلطى علي

ٱيت باإلمام قبل إكمال الصالة..أسجد لرب مل أراه برهة من 
الزمن..و أخرج جملاهبة عامل كثريا ما أطاح بأمثايل..أحب املوت 
فأنا لست كغريي..أبصق ملئ فمي..على احلياة..مث أقود أربع 

جالت..فكما تعلمون أعيش يف  زمن السرعة..أمحل شاة و ع
أخرج لسوق بغيت احلصول على مثن خبس..أصيح فال يرد أحد 

أجمد شاة عوراء..فيأيت عجوز  يبايعين و أبايعه ليشرتيها مين 
بنصف الثمن البخس..أعود أدراجي إىل حقل إمتلئ بألغام 

 احلرب..أحتاشى بعضها..حّت ال أتبدد كما حدث قبل
زمن..فقدت زوجة..هنا..مل أفكر يوما يف بيع املزرعة و 

الرحيل..أخاف أن متوت زوجة أحدهم فيمضي هو الٱخر بقية 
حياته الفانية وحيدا..تكفي الوحدة اليت أعيشها...ها أنا قد 
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تلقيت املوت و هو الٱن ِبواري مل يكن سيئا كثريا فهناك ُت 
هتا أن ا..فأخرب الوصال بروحي اليت رحلت..سألتين كيف زرهت

األلغام قد أعادت خطيئتها..مل حيضر أحدهم موكيب اجلنائزي و 
مل أتشرف بالدخول إىل تابوت..أو حّت محلت فوق 

األكتاف..تبعرثت أجزائي..غرست وسط املزرعة ليزهر بدين  يف 
 أرض غري تلك و يف ربيع ٱخر ..ليزهر ِبوارك عزيزيت
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 تقوى بلغيث  -خاطرة الحب 

 

 َت مْن أحَببـتُ أن

 أنْت مْن جعلـَت قلبـي يعشـُق قلبـَك  

 جعلـَت عينـاَي تعشـُق مالحمـكَ  

 و جعلـَت ابتسـامتـي تعشـَق حديثـكَ  

 مل تعـد بالنسبـة إيل كالبـاقي  

 كأنـك سحابـة ذهبيىـُة بني اجلميـع   

 شيء ُميـز  

 ال أعلـم 

 ال أعلـم من أنَت ؟ 

 ي ؟و ال كيـف اخرتقـَت قلبـ 

 ال اعلـم شيئـا 
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 سـوى أن غيابـَك أصبـح يؤرقنـي  

 سـوى أن التفكيـر بَك اصبـح يتعبنـي  

 سـوى أن تواجـدَك اصبـح يهمنـي  

 من أنَت ؟ 

 و كيـف إستطعـَت قرصنـة قلبـي ؟ 

 كيـف اصبحـَت ُميـزًا هكـذا بالنسبـة إلـي ؟  

 ـاي ؟و متـى اصبحـَت الشخـص الذي يُزيِـن احليـاة بعين 

 متـى اصبحـَت النبـض الذي حييينـي ؟ 

 متـى ؟ 

 ملـا ال أملـك جوابـا لكـل هذه األسئلـة ؟ 

 أهـو سحـر احلـب ؟ 

 أم إنـه سحـرَك الذي جعلنـي أكتفـي حببـَك ؟ 

 أتعلـم أننـي لطاملـا أحببتـكَ  
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 أحببتـَك طول عمـري  

 لن تصـدقَ  

وحـَك ذي مل ألتقـي فيـه ر لن تصـدَق أننـي احببتـَك يف العمـر ال 
 أيضـا 

 فأنـَت من جعلتنـي أشعـر بالطمـأنينـة معـك  

 أنـَت من جعلـَت وجـع قلبـي يـزول  

 أنـَت من جعلـت ابتسـامتـي دائمـًة بكلمـاتـكَ  

 أمـا عن حبـَك  

 فقـد جعلنـي أتكـئ على كتفـكَ  

 جعلنـي أنظـر للحيـاة و جلمـاهلـا من خـالل حضنـكَ  

 ـل سيـدوم هـذا احلـُب ؟فه 

 و خُيتَـم بنهـايـٍة سعيـدٍة ؟ 

 أم أنـه سيتـالشـى رويـدا رويـدا  
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 و مُيحـى كبقيـة القصـص ؟ 
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 مريم الحمداوي -خاطرة العالم االفتراضي 

 

وبعد خيبة امل حاولت التأقلم مع الوضع اجلديد لكن دون 
دها على حافة جدوى.يف كل مرة كنت أجالس فيها نفسي اج

املوت ال ترغب يف احلديث وال تريد رؤيت احد حاولت مرارا 
وتكرارا ال شيء يوحي بالتحسن فقدت ابتساميت عدت انطوائية 
اكثر من السابق ال اريد احلديث واذا أرغمت احتدث عن اجلنس 
االخر  بأسلوب بعيد كل البعد عن أسلويب ..ومع مرور الوقت 

ومسحت عن عقلي تلك الغبار  ازحت حلاف احلزن عن جسمي
اليت  ترتبت اثر االمهال،صرت افكر رغم ان تفكريي اصبح حمدود 
أقهقه رغم ان املوقف حيتاج اىل ابتسامة فقط ، أحبث عن اصدقاء 

جدد عن اشخاص ال يعلمون عن خيبثي شيء ظننت ان هذا 
هو احلل وهبذه الطريقة سوف أبتعد عن األمل واحلزن مل أكن أعلم 

أزيح احلجارة من الطريق اخلطأ، إلتجأت اىل العامل  بأنين
االفرتاضي أحتدث مع هذه وتلك هي فقط جمرد دردشة خترجين 
من زنزانيت وتساعد روحي املسجونة على اسرتجاع حريتها اليت 
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سلبت منها رغم اهنا مل ترتكب اي جرمية ، سجنت يف ظروف 
 عي ،غامضة ، أزحت كلمة إفرتاضي ووضعت مكاهنا شبه واق

لكي اقنع تلك الروح بالتغري والدفاع عن نفسها امام قاضي الظلم 
، وأنا يف طريقي اىل اخر جلسة للنطق باحلكم "اما الرباءة او 

االعدام على جرمية مل أرتكبها" إلتقيت بشاب حسن املظهر ، 
مجيل الشكل بدأت انا احلديث )يا للجرأة( مل يعجبين أسلوبه يف 

اطور او ينتمي اىل الطبقة األرستقراطية ، مل البداية ، كأنه إمرب 
أهتم إلنتماءه او طريقة كالمه ..كنت كل يوم أحدثه عن اتفه 
االشياء وأغباها ..انشغلت باحلديث معه وتركت روحي تواجه 
مصريها مبفردها ..تبحث عن من يساندها ويرتافع عنها ألن 

 قاضي الظلم أجل النطق باحلكم
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 العطري فاطمة -خاطرة إلى الغالية 

 

 إىل الغالية

 حبيبة العمر ، حتية وبعد !

انا اكتب لك اآلن بينما انت تكوين قمصاين و تدندين حببى ، 
 اتأملك وانتِ 

نك ، بفستا قةهتشعني ألوانا كألوان قوس قزح .. تبدين كمرا
 تنبض قةهمرا

 .. اهتعلمين حبى احلياة و جتعلين امتسك ب قةهباحلياة ، مرا

م لكنين اعلم ك -ولو أنك ال تتذمرين مطلقا-تعبك أعلم كم أ
 اجمهتشقني منذ 

املرض خاليا ذاكريت .. منذ غدوُت ،كما تقولني دوما، طفلِك 
 الكبري !
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أتعلمني كم اباغت خالل حلظات صحويت الزمن ألعود لذلك 
 الزمن ، يوم رأيتك

ان  داهقطعُت ع اهيف املستشفى بزيىك االبيض كمالك .. يوم
  ..تكوين يل

، يوم  كهوكنِت ! .. غبطة تسري يف اورديت وانا اتذكر امحرار وج
 زرتكم رفقة

 والدي ..!

 تُ هاتذكرين ذلك اليوم ، .. حني أحضروين للمنزل بعد ان ت
 يف الشوارع ، كنت

ُت ، خف والهيف الشارع ابكي ، بدا كل شيء موحشا ومج اهيوم
 اهيا حبيبة يوم

دركت  عليى بعينيك اخلائفتني ا كما مل افعل قبال ! وحني أطليتِ 
 كم انِّك وطن !
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جتيدين األمومة بامتياز برغم ان رمحِك مل ينجب قط ، أمى خارقة 
 أنِت ، وولد عنيد

أنا .. أتعجب كثريا من مدى صربك عليى ، حني أبكي و انا 
 مرارا وةهاطلب الق

وتكرارا ، حني أصرخ و اكسر اإلناء ِبانيب ..وحني أضطرِك لتغيري 
 اشفشر 

 السرير مرارا ...

وإين أقدىر لِك كثريا يا حبيبة أنِك مل جتعليين ارتدي احلفاظات  
 كما نصحتكِ 

الكثريات .. اقدىر لِك أنك صنِت رجوليت بعد عجزي ، ومل 
 ختدشي كربيائي ...

 أمل أقل أنِك امرأة خارقة ، تزِِنني مبيزان ال تفقه النساء عنه شيئا !

ه معي بصربك و حبك ، لكنين ال قد خفى املرض حني تشاركتِ 
 اغفر له تلك
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زى علي يع-اللحظة ، ال اغفر له يوم جعلين أناديك باسم خدُية 
 ان اصفها

اللعني  ذاهفأنا ال زوجة يل غريِك! ..ال أغفر ل -بزوجيت السابقة 
 اجمهأن جترأ و

ذكريات عمري معك ، ال تظين قط انين مل أحلظ خيبة عينيك 
 ، إن كنتِ  اهحلظت

 و غفرِت .. فإين ال افعل ! متِ هتف قد

أتعلمني ما أقول دوما خالل صحويت ؟ .. سبحان من جعل 
 املودة و الرمحة ثالث

قلبينا ، إين أمحد اهلل أن جعل كاحلي يُلوى قبل اربعني سنة ألزور 
 املشفى و

ألقاِك .. أمحده ان رزقين بك .. واين ادعوه ان اغادر قبلِك ، 
 فإين ال اقوى على

 تم بعدِك !الي
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.. يوما . اهأقسم بالذي خلق عينيك انين و إن نسيُت ان اقول
 أحبِك كلى احلب !

.. يوما . اهأقسم بالذي خلق عينيك انين و إن نسيُت ان اقول
 أحبِك كلى احلب !

 مالحظة :

. . اهالرسالة ، لكنِك ستجدين اتههعلى األرجح سأنسى أمر 
 اعلمي انين احبك،

 يزيدِك فتنة ! و أن الفستان االزرق

 طفلكِ 

 عبداهلل
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اسراء عبدالناصر  -خاطرة اين العروبة يا عرب 

 المرشدى

 

 أيَن العرْب ؟؟   -وحْيَكم -وطٌن تشتت 

 أين الرجولُة واألراضي تُغتصب ؟؟؟!!!

 أين الفوارُس يا صالَح الدين منْ 

 أقصى هتوََّد بعدما ُحرقْت حلْب ؟؟

 أبكي على سوريا على ليبيا على

 اد واليمن الذي منا ُسِلْب !!!بغد

 تارخيهم ملُء الدفاتر من دماء

 األبرياء ومن معانايت انكتب

 إينى أسجله أيا جدىي ، فقد

 قُتَل الوليُد ومل أجد رجاًل غضبْ 
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 بئس الرتاخي يا عرب

 يا ويلكم أشعلتــــــم النار اليت

 فيها غدوُت بعد فعلتكم حطبْ 

اَم   فــ سيوفكم قد أغمدْت قدى

 وٍن عتا وكالمكم خوفا هربصهي

 أمـــــــا على أبناء جلدتكم بدا

 حربا ضروسا بثَّ ألسنة اللهب

 أسكرمتونا من كالم تافهٍ 

 ملئْت به جهال قواميس اخلطب

 تارخيكم نقش على سطح السَّراِب  

 وكم لنقش يف املتاهات انشطبْ 

 إين رأيُت خنــــــوعكم لكنين 

 سبْب !!ملَّ ال أجْد لغبــــاء فعلتكم 
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فاطمة  -خاطرة باقون ما بقي على األرض هواء 

 الزهراء سحنوني

 

غربة جديدة احتضنتين بعد عوديت، خلُتين تعافيت من داء الُبعد 
 و وجع الفقد و حرقة الذِّكريات...

قد جئُت قاصدا وطين أمحل انتمائي الشَّديد جوازا وحنيين 
يت  بلدحقائب ثقيلة ومحاسي السرتجاع ما مل أجده يف غري

 معطفا. 

 وصْلُت ومل أصل...!!

مل أجد شيئا ُمَّا أعرفه، الغربة ذاهتا بفستان جديد، الفرق الوحيد 
ا كانت فتيَّة هبيَّة متجمِّلة يف تلك البلدان. أمَّا هنا فأراها  هو أهنَّ

قد شاخت، حتيط عيناها هاالت سوداء و جتاعيد مرسومة بعناية. 
 الصَّدمة تستوطنها. مالمح متجذِّرة ال تزال آثار 

أنكرتين، و كدُت أبادهلا الشُّعور ذاته لوال هبوب نسيم بارد وخز 
 خاصريت مذكِّرا إيَّاي بدفء املاضي فانتعشت على إثره ذاكريت.
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أصوات ضحكات أطفال عفوية ترتدَّد هنا وهناك، آثار أقدامهم 
و هم يلعبون ويلهون، صراخ األمَّهات عليهم عندما يوسِّخون 

هبم، الرَّكض إىل حمالت بيع املثلَّجات لريِّ العطش املستعر، ثيا
التَّنصُّل من الواجبات وما يرافقه من خوف ينقسم بني املعلِّم 

 والوالدين. وغري ذلك كثري.

ين و  رحت أجتوَّل يف الشَّوارع وأجوب الطُّرقات حبثا عن أثر ُيصربِّ
لى األرض ي عيدلُّين على تراثي، يهمس يف أذين أن باقون ما بق

 هواء.!

مثَّ تذكَّرت اهلواء. كان قد لفت انتباهي شكله لكنَّين من شدَّة 
التَّشتُّت مل أهتمَّ.هو أيضا مل أعرفه يف البداية حّتَّ هبَّ ذلك 

 النَّسيم. 

كان ملوَّثا جدًّا ، أسود اللَّون بعد أن كان شفَّافا نقيًّا، عابس 
ر هدوء وانشراح الشَّكل ثائرا مغموما بعد أن كان مصد

 واسرتخاء.
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هياكل مرتامية هنا وهناك توحي للنَّاظر أن قد كان على هذه 
األرض حياة مفعمة بأحالم وآمال و تفاصيل تستحقُّ احلفاظ 

 عليها. 

ا صدفة. فليس املوت  تشهد جنازهتا يف أعني من بقوا غصبا أو رمبَّ
ا احلياة.  هو الغريب هنا وإمنَّ

وأد أويها وال قلبا حيتويها. حكم عليها بالغريبة جدًّا فال حضنا ي
يف تراب املاضي، عندما كان اهلواء نقيًّا واملاء صافيا واخلالئق آمنة 

 مطمئنَّة منشغلة بتفاصيلها تعبِّد الطَّريق ألحالمها وأهدافها.

ا أيَّام كانت تتلبَّد فيها السَّماء فنرفع أيدينا شاكرين اهلل أن صيِّب
ألفئدة، قبل أن متطر السماء دخانا وتسيل نافعا وغيثا يغيث ا

 الدِّماء أهنارا ومتتلئ األرض جثثا واهلواء صراخا وأنينا و حنينا.!

قد كناَّ أناسا هلم وطن، ُسرق الوطن فانتفضنا عنه باحثني. ضاع 
 الوطن وضعنا معه.! ومل نعد بعد.
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 منال زروقي  -خاطرة تائهة بداخلي 

 

ذلك الظالم احلالك الذي يلف يف جل عزليت و وحديت و بني 
األجواء, حتت ضوء القمر اخلافت. أغمضت عيناي و اسرتجعت 

 شريط ذكريايت يف احلياة.....

زحام شديد الكل يركض هنا و هناك, منهم من اإلبتسامة متأل ‘‘ 
شفتيه و من الدموع تعبئ مقلتيه ....لكين أنا غريهم كلهم, 

 غريبة عن اجلميع حّتجالسة بزاوية مبفردي... أحس و كأنين 
 ‘‘أيين ؟ملا ال أراين! ‘‘عن نفسي و على سرية نفسي 

 أنت لست أنا... أنا تائهة بداخلي..... 

ختبطت يف واقعي و تراكمت علي األفكار, إنتابتين نشوة الكتابة 
فحملت قلما أسود ليحرر مداده على البياض فخانتين الكلمات, 

مات أن املتمردة, أبت الكلإختفت و تركتين يف معركة مع أفكاري 
تنسج و ترفض األفكار اخلروج من سجن عقلي ترفض أن تتحرر 
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على بياض ورقيت, ترفض أن تتشارك مع شيء آخر غري 
 عقلي.... 

 آآه منك يا أفكاري.... 

كل يوم أسعى إىل ترويضك إىل أن أختلص منك و أرميك يف 
ن و إذا طيات العدم.... ال أريد أن أتذكرك.... أريد النسيا

صادفتك كنت سأقول يا هلا من أفكار قاسية, كنت سأشفق 
 على صاحبها.... ارمحيين...! 

هجرت القلم و ألول مرة منذ عهدت الكتابة أراه يرجتف ألول 
مرة مل أره منتصبا كاجلبل الوقور بل رأيتين عاجزة عن هتدأته بأي 

هناك ‘‘وسيلة كانت و كأننا حنن اإلثنان حنتضر و كأنه يقول يل :
 ‘‘حاجز بيين وبينك وبني أفكارك 

 أتعلم يا قلمي ملا أنا فقرية األفكار هذه املرة ؟!!

بكل بساطة ألنين تائهة بداخلي ...كأنك تبحث عنك لكن ال 
جتيدها, ذاتك موجودة, أفكارك متمردة, أحاسيس قربت حتت 

 الركام... 
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 أحياناً أحس أن كل هذا كابوس نعم فمستحيل أن يكون علم,
 لكن إن كان كذلك مل ال أستطيع اإلستيقاظ منه...! 

وسط كل تكومات روحي الكثيفة ما عدت أبصرين.... فبني 
مشس و أختها و بني قمر و آخر تستمر األيام... و أستمر أنا 

 بالبحث عين....
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 لونيسي علي يسمينة -خاطرة خذالن 

 

 إىل أحدهم..

 أعرف أنك لن تقرأ.. لكنين سأكتب..

ليس ضعفا مين، وال رغبة بعطف أحد، وال حّت ندما على ما 
 بذلته من أجل راحتك..

أنا أكتب، لتتكفل هذه الكلمات بتذكريي كل يوم، كل شهر و  
 كل عام هبذا اليوم،

 خبيبة أملي الذي كان عميقا و صادقا صدق نواياي اجتاهك..

 

أكتب، ألتذكر اليوم الذي علمتين فيه أن ثقيت أكرب من أن 
أمنحها لشخص ال يقدر وجودي حبياته، وال يعرف معىن 

 اإلخالص و صدق النوايا والوفاء..
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شخص ال يفقه قلقي عليه وال تضحييت ألجل إسعاده دون 
 انتظار أي مقابل لعطائي..

 

ثقيت بك.. مل تكن ضعفا مين وال غباءا، أنا فقط، كنت أمحل 
 لك معزة خاصةيف قليب دون غريك من البشر..

  تدرك قيمتها بعد..معزة مل

 ليس بعد.. لكنك ستدركها يوما ما، بعد أن يفوت األوان..

ستدركها بعد أن يشفى اجلرح الذي تسببت يل به دون أدىن 
 احساس بالذنب..

متأكدة انا بأن ضمريك سيصحو يوما ما، ستفقه كثرة تضحيايت 
ألجلك، ستبكي ندما و ستعض على أصابعك حني تدرك أنك 

 قلب صادق الود..خسرت جماورة 
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ولن ينفعك الندم، كما مل ينفعين صدقي و دعمي الدائم لك و 
 حرصي على إرضاء غرورك..

 

أما أنا، فسأكون خبري، ألين فعال بذلت كل ما أملك من فرص.. 
 و أثق متام الثقة أن رب اخلري ال يأيت إال باخلري..

وسأعترب كل ما حدث درسا لقنته يل احلياة.. و قد حفظت 
 درس جيدا هذه املرة..ال

 

 ولكي أكون صادقة أكثر..

تعلمت منك معىن األنانية واالمباالة، معىن نكران اجلميل و كسرة 
 اخلاطر.. و خيبة الظن..

 تعلمت كيف أقف على قدمي ولو كان القلب ينزف..
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و يف النهاية.. "كل ساق سيسقى مبا سقى" فال تعتقد أين 
 هزمت..

من خري يف سبيل إسعاد أحد.. لن لست نادمة على ما بذلته 
أتغري جملرد أن أحدهم خيب أملي و داس على صدقي معه و 

 ثقيت به.. ولن أندم على شيء.. 

 

 دمت كما شئت يا هذا.. بل دمت كما تستحق!!!!

 

 

 

 

 

 



 

116 
 

 ياسمين نورالدين -خاطرة رسائل المهجر   

 

فليأت املوت قد تعبت االنتظار، أردت الوصول إليه لكين مل 
 جده!!!أ

حبثت عنه طويال. كل مرة أصل فيها ملكان إقامته، أدق الباب  
كثريا مبلء يداي، و صخب مشاعري اليت نسجت ركلة موجعة 

عله ُييب متأوها، أناديه صارخة فرتد اجلدران قد رحل... متأخرة  
 ككل مرة، أي حظ عاثر هذا!!!

 

تعبت... تعبت جدا من احلياة، من البشر، من الشمس و 
ا، من األصوات و الفوضى و الضوضاء، تعبت من سطوعه

 يكفيك كل هذا؟ال حبك، من اشتياقك و انتظارك... أ

 

ماذا لو بعد كل هذا االنتظار أجد نفسي غافية داخل قارب 
 هناية؟ال حيمله البحر إىل ما 
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 توصل لشيءال تعبت من كل هذه اإلحتماالت اليت 

و النجوم،  تعبت من السهر و السهاد، مللت الليل و القمر
 مللت الكالم و أتعبين الصمت. 

مللت الورق األبيض و الشعر.أريد أن أحط على شجرة كتفك، 
 أن أنام على سهل صدرك

 أريد أن أرتاح فقط أرتاح

 أريد ... أريدك أنت 

 سالمي...
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 محمد فخرو -خاطرة َسجينة 

 

 ختاطبين الروُح سجينة يف قفصي

 عذابُ  َأطلق سراحي فسجنك بني األغبياء

 و لسَت مبُقعٍد حّت تلزَب ِقفار عقوهلم

 إنظر للسماء كيف يتحرك السحابُ 

 فصرخُت بصرخٍة بكماٍء أقوُل هلا

 غريق أنا يف مياهي و هم بني قطعاهنم غارقون

 يناديين إهلي متفرداً بذايت

 فأنئا به عنهم يف حبوري السحيقة األغوارِ 

 ونزعاُف األذى صار غذائهم و هم بالُسِم يتكرم

 هتكوا ثوب احلق يف زماهنم فألبسوا أجياالً الحقة أثواباً مرقعة 
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و ركبوا الوعثاء فأودت بنا إىل َكدٍر حلَّ يف أدمغتنا فهل كانوا 
 ألخطائهم مدركون

أيتها السجينة احلزينة سأطلُق سراحِك إن بقيُت و مل أستطع 
 العبور
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 العطري نور  -خاطرة كبرت يوم غادرتني 

 

زجت زفرات يأسي ودعوايت املسرتسلة،إنين حباجة إىل جرعات امت
متفاوتة من السعادة لتأخذ بيدي خارج حلظات انتكاسيت. 

متشيت ذهابا وإيابا مبحاذاة الشاطئ مل أستطع أن أنسلخ من 
نفسي ألجد السكينة ،فالصراع حيدث جلبة بعقلي و خاليا 

بزمن  مجسدي تتآكل،توقفت ومحلقت بعيدا غصت يف الالمعلو 
وبعد مكاين خمتلفني.كل شيء تغري منذ ذاك احلني إال الفجوة 

اليت أحدثها ديسمرب،مل يكن هناية األحزان وال بداية جديدة بل 
ميالد أكرب كوابيسي،كنت ال زلت طفلة خشيت يف كل مرة أال 

جتدك عدت من املستشفى فتكون أول الوافدين لتتفقدك و تتأكد 
مضت طبطبني على قليب اليائس.أنك خبري فتبتسمني كأنك ت

األيام مسرعة لكن النسيان مل يفعل بل ينخرين بسرعة  
كالفريوس.دخلت حالة هذيان،مل أعد أميز بني احلقيقة واخليال 

ال بد أنه كابوس. حاولت جاهدة التملص من صدى كلمات أيب 
املرتعشة من أحباله الصوتية لشفتيه "لريمحها اهلل" ،لقد اختصرتا 
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أطاحتا يب أرضا فاقدة انتماءايت كلها بالعامل إال الوجيعة هناييت و 
ليغدو العامل باليا.فستانك األبيض ال زال حيمل رائحة 

"السخاب" وعطرك،أحتضنه بقوة على قدر اعتصار قليب كأين 
أضمك مستنزفة  كمية رفاتك املتبقي يف ثنايا قماشه، اشتهيت 

مي .كربت يا أأن أعبئ قنينة من رائحته ليكون عزائي األكرب
وأدركت أن هناك أشياء لن تعود,استفقت على كابوس أنه ال 
ميكن أن أعيدك إىل احلياة، اآلن فقط شعرت أنين كربت,هذا 

التغيري مربك.كلما رددت يل "عسى أن أتوسد الثرى قبلكما لو 
بليلة أو دقائق" أزداد هلعا من الغد لكنه جاء على حني غرة 

ضحكايت.جعلين يف عزاء دائم وال أجد آخذا كل عاملي الوردي و 
له سالما. ال ميكنين متالك نفسي حني أنظر حويل ألجد أن 
أقسى كوابيسي حقيقة أنك يا ذات العينني الزرقاوين,البشرة 

احلنطية والبسمة اليت تتورد وتزهر يف وجنتيك برحلة دون رجعة, ال 
كن ي أمتميكنين و ال أقوى على املقاومة . إنين حباجة لقوة ما ك

الوقوف قرب قربك حيث دفنت معك منذ مثانية أشهر إال ستة 
أيام،ألتقدم حنوك دون أن أمسح ركام سنني يتهاوى على أشالئي 
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وصدري فأمسحه كطفلة ذات أربع سنني بيدي وبثويب. إنين 
 أتالشى أتالشى.
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 موسى زيام -خاطرة لعنة سرطان 

 

 املستشفيات يف ساحة املرض أختبط داخل قوقعة 

 تصارعين نفسي و تنهش اإلبر و احلقن جسدي 

 تعانقين األوجاع من كل جانب 

تتلحفين برداء أبيض مبلل من فيض دموعي املنهمرة من شدة 
 الكيمياوي 

 حّت رموش عيين أصبحت يتيمة احلبيب 

 تواقة ملغازلة غراميات من  خصالت شعري 

 اليت تساقطت كخريف داعب أغصان أشجاره 

 دى أوراقها البالية وحيدة بال أمال ، بال ذكريات فأر 

 ورم غزى أحشائي و جعل من خاليا أنسجيت مستوطنات 

 تكونت عائلة يف شغاف روحي أحفادها السرطنات 
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 تغلغلت يف أحشائي رافقت دمائي 

 حاكى توأم روحي أتقاسم معه تنهيدات و آهات من شدة االمل 

 يف حماكم الشفاء صادرت دعوى عنه

 وقيع وثيقة الطالق الدائم فقد سئمت مداعباته لت

 عسى تطلق سراحي بالرباءة 

 أو حتكم علي بسنني أخرى من العذاب  

 أدوية ، عقاقري هتكت يب مزقت أشالئي و أحرقت وجداين 

 لتعزف حبال صويت موسيقى مذرفة بالدموع 

 أحرقت حلقي  و امتزحت برائحة معفونة من الكيماوية 

ملبطنة بأجاجيج املرارة و التائهة يف تالبيب أكظم معانايت ا
 االحرتاقات الوجدانية 

 و أظهر مزمازا عذبا يغين لراعي استأنس خبرفانه 

 تراكمت شجوين و جتمدت أحالمي بكيماويتها 
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 قليب يدق على أبواب الرحيل فقد سئم 

 الركود و القبوع داخل هذا املبىن اللعني 

 ا ضجرت يف مهسايت حّت ان عبارات العزاء و مشتقاهت

 حّت أنين أغلقت أصفاد املستشفى 

 ال تأشرية دخول سوى ألصحاب الكمامات والبذالت البيضاء 

 يرتاودون ذهابا وإيابا و كأهنم يكررون احلياة يل 

 فاجلسد حي و الروح تغدو و تذهب 

 شبيه بأرجوجة يدفعها األطباء و أدفع انا مثن أسهمها 

 ملكان املظلم سئمت و أنا يف عتمة هذا ا

 أتقاسم رغيف غربيت مع سقمي 

 بني جدران جتعل حواسي تتخبط 

 حتاكي زنزانة حكمت علي باإلعدام
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 ِوداد أحمد  -خاطرة أحجية 

 

يف صبح اهلل البهيج  ، تأملت كل سكون حويل ورغبت يف 
الصخب ... انتابتين نوبة رقص عاجلة ، أدركت أهنا إحدى 

صخب فإذا يب حاجة ملحة للرقص ول صباحايت اجملنونة أفتح عيين
أغاين ميرت كيمس الرهيبة ، للدوران،  للرفرفة . لِْلحكايات ، 

حكايات جديت األسطورية ، حكايات الذاكرة املتعبة ، حكايات 
توزع على قارعة الطريق ألناِس تفضح عيوهنم أكثر ُما تفعل 

 ألسنتهم .

 

لى سول عيف أحجية آخر الزمان طفل بائس حايف القدمني يت
قارعة الطريق أقصى أمانيه أن يرمي أحدهم إليه قطعة مخسون 

أوقية دون أن يتحقق فيها ، يصيح صدقة ، يف احلقيقة حنن من 
ينبغي أن نتسول... صدقة رمحة وصدقة حب وصدقة سالم ألن 
عيين طفل حزينتني مل تعد تستوقفنا وال حترك فينا أي شعور بل 
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جمرد روتني ، ووخز الشوك يف  صار مرور بؤسه ِبانب مشاعرنا
 قدميه حالة عابرة وهتاوي براءته ُمَسَلَمة.

يف أحجية آخر الزمان فرح ضئيل حيدث مبعجزة ، وحزن عميق 
ِبرة قلم ، بكلمة ، بصورة على شاشة هاتف  ، ببالغ كاذب ، 

 حيدث حّت بتخمني أعرج .    

  

نت أيق يف أحجية آخر الزمان قلوب أدمنت الوجع حّت اخلدر.  
منذ أمد أهنا ماعادت على قيد احلياة ، ماتت كل األشياء النابضة 

هبا ، كل األشياء الالمعة ، َنسيت معىن إنتظار حتقق الوعود ، 
مثرة النجاح ، حصاد السنني ، قلوب تعيش يف ذروة الالمباالة 
بكل احملسوسات. ووجوه ماعادت تعرف ملرآة احلياة ماهية وال 

س كغِد وكل الليايل عزف َكمان حزين وحيكى شكال ، اليوم كأم
 فيما حيكى أن تلك القلوب عاشت طويال يف آخر الزمان . 
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و أَْنَت يا َحالوة أيام غادرت وفارس براءِة َتشوهت ،يف صبح اهلل 
البهيج أراك من بعيد ، مل يتبقى من أحجيتك القدمية سوى 

ئا لكنها يلطخات متعلقة بزوايا الذاكرة ظننتها تذوب شيئا فش
ل ماتفتئ تصفعين مبوجة حنني ملتهبة ، أجتاهل مث أجتاهل مث أجتاه
مث أسقط ... تلك الذكريات العنيدة تتمسك بأشالء اجملهول 

مبتغية والدة طيفنا من جديد لكن هيهات!  لقد سقطنا وتالشينا  
 كالعدم .
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 فيروز بن الدين -خاطرة إنه القدر 

 

 لناها يف أروقة اجلامعة ؛ و احلروف اليتكل االبتسامات اليت تباد
َخرجت من أفواهنا حلظَة َنشوة . كل اقتباس ملس قلوبنا و كل 
صورة كنَّا سعداء فيها. كل املوسيقى اليت أَغَمضنا أعيننا و حنن 

نستمع هلا ؛ هنز رؤوسنا و نبحر يف حبر النوتات باحثني عن شيٍء 
 فقدناه . كل تلك التفاصيل شكَّلتنا . 

خطاؤنا و زالت قلوبنا ؛ احلب األول و الرقصة األوىل ؛ أول قبلة أ
و أول عناق ننتشي به ؛ قطرات املطر األوىل و حن منسك يد 
تنا و هبا أصبحنا  أحبتنا ؛ صلواتنا و تالواتنا ؛ هاته األشياء غريَّ

اليوم نواجه احلياة . و يف كل مرة نسقط أرضا نتذكر رميي و 
 نا صديقاً نتأسف على وفاء روميو. شقاَئها. و كلما فَقدْ 

كلَّما وضعنا رؤوسنا على وسائدنا ليال ؛ و ذرفنا دموعاً نتذكر 
عدد األشخاص الذين مروا من أمامنا ؛ ال يزال بعضهم ُمسكاً 

أيادينا بينما ختلى الكثريون عنا؛ أفلتوا أناملنا دون حتذيٍر مسبق ؛ 
ا أقوى قدمي لندرَِك أنَّن و شريط ذكرياهتم ال يزال مير أمامنا كفيلم
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اآلن . رحيلهم كسر قلوبنا لكنها أزهرت الحقا وردا مجيال؛ 
 أزهرت عباد مشس وصل للسماء و مل ينزل أبدا. 

انه القدر؛ ُيمعنا أحيانا مع أشخاص مناسبني يف الوقت املناسب 
لينقذوننا من هالك حُمتم؛ و أحيانًا جِنُد أرواح من فـََقْدناهم يف 

 مل نكن أنَّنا سنلقاهم.عيون ناس 

و كلَّما تقدمنا يف العمر و مررنا مبراحله الالمتشاهبة أدركنا أنَّ 
احلياة هي كل ما خسرناه و كل ما فزنا به ؛ أدركنا أنَّ احلياَة هي 
 األفراح و األقراح جْمَتمعًة و أننا بال انكسارات جمرد أرواح خاوية. 
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 لفاضليأمال ا -خاطرة يوميات مريض نفسي 

 

اااوه ها أنا ذا جمددا يف غرفيت، متقوقعا وسط خيبايت، ومع ذلك 
مل أنعم باهلدوء، الزالت تلك املطارق تنخر رأسي يف هذا اجلانب 
بل يف كل جانب، رأسي يكاد ينفجر، متنيت لو أدخل يدي يف 
رأسي وأقتلع كل فكرة عششت فيه حّت تعفنت، ماهذه الرائحة 

 حترتق جمددا، قطرات املطر املتساقطة برقةالكريهة، رمبا أفكاري 
فوق نافذة غرفيت مل تستطع إمخاد ذاك احلريق. يف السابق كنت 

أعشق املطر، عكس اجلميع، الطاملا كنت أخرج لالستحمام 
والتطهري من كل تلك االوساخ اليت أحدثها العابرون يف حيايت،  
كنت أؤمن أن املطر الذي مل يكن ألي شخص يد يف حتديد 

مساره، تلك القطرات العذبة والطاهرة كفيلة بإقتالع األمل. لكين 
اآلن ماعدت أقوى حّت على رفع شباك النافذة ومراقبتها وهي 

تطهر األرض، يداي صارتا أثقل من جبل جليدي يف هذا الفصل 
البارد. كل يوم نفس اجملهود األسطوري للنهوض من الفراش، مع 

الزلت أستغرب هوية ذاك أين مل أذكر أين منت باالساس. 
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الشخص القابع هناك، إنه اليظهر إال عندما أنظر للمرآة، إنه 
يقلد حركايت، أووه كم هو بائس مثلي، عيناه جاحظتان يعرتيهما 

السواد، مل أره قطا يبتسم، رمبا ليس لديه أسنان، إنه يف حوايل 
العشرينيات من عمره، لكن وجهه يبدو كمسن أضناه التعب، 

حب، شعره منكوش ومتشابك كتشابك أحداث قصيت. وجهه شا
هيه! يا هذا مل تنظر إيل؟ ، مل تقلد حركايت؟، مل تسكن غرفيت؟، 
ال أريد "دخالء"، لقد أدمنت الوحدة، إرحل، هيييه! أتسمعين!، 
التقلد حركايت، لست مثاال يقتدى به صدقين، كن خمتلفا، حترر 

يل ق يف التفاصمن أفكارك، ال تكن سجني سوداويتك، ال تدق
صدقين ستتعب، تغاىب لتعيش أفضل، التكن عميقا، ال تغص يف  

كل شئ، كن رماديا، تلون حسب الدور واملشهد، أرجوك ال 
 تكن مثلي.
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 سمية بن شناف -خاطرة مضاعفات الموت 

 

لن تشعر بقيمة من حتب ...إال بعد أن يغادر دار الفناء دون 
ي ... تات ذكريات املاضحّت أن يودعك... ستبقى تعيش على ف

 تقتات منها كل يوم ...

ستكره الليل كثريا  بعد ماكنت تنتظره بفارغ الصرب للحديث مع 
 من حتب 

وستحبه أكثر ألنك تستطيع أن حتدثه وأنت تنظر للسماء.... 
وتشعر وكأنه ينظر إليك وقد رسم على حمياه إبستامته الّت أقل 

 مايقال يف مدح حسنها مالئكية ....

ن تتمالك نفسك وختونك مقلتيك  فتسبقك الدموع وتتذكر ل
 املاضي بأدق تفاصيله... 

فتجد يديك تلتلف حولك لتمنحك عناقا  سرمديا يف حماولة 
منها أن متتص ولو النزر القليل من األمل الذي جترعته روحك من 

 قدح احلياة...
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..  .ستتولد لديك طاقة عجيبة يف مقاومة األيام الّت متضيها بدونه
 وستنساه لدرجة أنك ستنتظر إتصاله كل صباح ... 

ولن تشتاق له لدرجة أنك ستدمن على إبتكار لقائات خيالية 
... 

 ستتعمد املشي يف الطريق الذي سلكتماه أخر مرة....

 وستبتسم للفراغ وتقنع نفسك أنه اليزال على قيد احلياة ...

ظرت كما ن  ستتجمد عند مفرتق الطرق وأنت تنظر ٱىل الفراغ 
آخر مرة اىل جسده وهو يعرب الشارع الرئيسي ...يبتسم ....مث 

تواصل سريك  وظاهرك فرح  للناس الذين ضنوا أنك جننت 
....ستحكم قبضة يدك اليمىن يف حماولة منك كبت الدموع .. 

وستعمل جاهدا على أن تكتم الصرخة الّت تصدرها روحك .... 
طفلك الذي  تستمع فيها ألننيفتغمض عينيك لثانية أو ثانيتني ل

يعيش بداخلك  فتحتضنه وتكفكف دموعه  ...فتقرر  بعدها أن 
 تستعيد رباطة جأشك وتواصل املشى على ذلك الطريق  ...
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ستحيا على أمل اللقاء حببيبك الراحل بعد أن تسقط ورقتك من 
شجرة احلياة وينقطع رزقك من هذه الدنيا وتؤول إىل ماآل إليه 

.... 
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 غنايم أنفال -خاطرة الخاتمة 

 

 كفى ذاك العهد انقضى...تبخر

 من قلبي منه استراح 

 مضى..ء كفى عشرية سودا

 زمانها ايامها شكوى ونواح

 كفى طار فيضها في الفضا..يلوح

 بدنو االيام المالح

 ال تسال عنهم يا قلبي..فمن هوا

 قربك ماراح

 لم اجدهم قط بقربي..الفي

 عزائي وال االفراح 

 لوا المسير عن سربي...خطاهماظ
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 على معبد الروح جراح

 والله على ما اقول شهيد ..

 صغت من كلماتي لكم نجاح

 والبصر على ارواحكم حديد...

 يرمم من سقوطكم جناح

 عله في اليوم الشديد..يعينكم

 على بلوغ الفالح 

 اه على ذلك الماضي الجميل..

 ذكرياته بلسم للعليل

 والحنين على ودي دليل..

 ودعواتي لكم للعلي الجميل

 ذاك العهد انقضى...تبخركفى ...كفى لكن..

 من قلبي منه استراح
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 كل احلقوق حمفوظة

 صفحة سوق كتابك
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